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Inledning

Populärmusik som vi känner den har de senaste 60 åren starkt fokuserat på mer än bara musiken. 

Ikoner som Elvis var bland de första som slog igenom stort där inte bara musiken utan ett ideal 

följde med i paketet. Denna trend har fortsatt genom åren med band som the Monkees som beskyllts 

för att inte ens spela musiken själva, David Bowie som starkt jobbade med image och presentation 

för att locka publik, Kiss som fortsatte på den trenden med mycket smink och explosiva 

scenframträdanden fram till idag då band som Kraftwerk och Daft Punk gått i en något liknande 

riktning. Fortfarande är det den yttre framställningen som är viktig men istället för att använda sig 

själva fokuserar man på virtuella och/eller mekaniska representationer. 

Men framställningen av sig själv behöver inte bara presenteras i ett enskilt medie utan kan 

avspeglas och föras fram i flera olika. På så sätt ges publiken utrymme att själva leta upp mer 

information genom att söka i flera olika medier. Detta kallas transmedialt berättande och 

kombineras i den här uppsatsen med visuell kultur som beskriver hur dagens samhälle präglas utav 

bilder. Bland annat ger visuell kultur breda ramar för hur en person införskaffar sig kunskap. Det 

talas om hur vår kulturella bakgrund påverkar hur vi tolkar en bild och att ingen tolkning behöver 

vara den andra lik. Men på samma sätt som t.ex. en viss kulturell bakgrund påverkar vårt sätt att se 

och tolka en bild kan den som producerar bilden lägga in tecken eller ikoner för att styra tolkningen 

i en viss riktning. Det går naturligtvis inte att styra det fullt ut då tolkningar är högst personliga men 

med hjälp av ett ramverk kan försök göras för att läsa dessa medvetet och omedvetet inlagda tecken 

eller ikoner. I genomförandet för den visuella analysen i denna uppsats fokuserar vi på det 

postmoderna och science fiction för att läsa in vad ett par robotliknande artister vill berätta med två 

av av dem influerade samt producerade filmer.

I den här uppsatsen tittar vi närmare på Daft Punk och deras sätt att framställa sitt artisteri genom 

virtuella historier i filmerna Interstellar 5555 och Electroma.  Här spelar vår tolkning in för att 

försöka se tecken/ikoner i filmerna och vilka paralleller vi kan dra utifrån visuell kultur och hur 

tanken om transmedialt berättande påverkat dessa produktioner.
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Bakgrund

På nittonhundratalet har musik handlat om att attrahera en publik på olika sätt och hur det har gått 

till har sett olika ut. I det här avsnittet sammanfattar vi några exempel på hur relationen mellan 

musiker och publik sett ut och förändrats med start i Beatles första livesända TV-framträdande i 

USA 1964 till hur artisten Madonna använde sig av musikvideon på 1980- och 1990-talet för att 

marknadsföra sin musik.

Beatlemania

Det tämligen kända bandet the Beatles från Liverpool i England skulle 1964 för första gången ta 

steget över Atlanten för att göra karriär i USA. Deras musik hade redan slagit i Storbritannien vid 

den här tiden och deras låtar toppade listorna där. Innan deras ankomst till USA den 7:e februari 

1964 hade pressen redan börjat skriva om “the Beatles invation” och “Beatlemania hits the US!” för 

att förbereda den amerikanska publiken på det som komma skulle. Med detta menar Lauren 

Sercomb att media i USA byggde upp en myt kring Beatles och en förväntan hos människor att det 

nu var något stort på gång1. Förutom detta hade TV-programmet the Jack Paar Programme visat ett 

bandat scenframträdande från en konsert med the Beatles som inte bara visade framträdandet på 

scen utan även publikens reaktion på framträdandet i form av hysteriska ungdomar som skrikande 

beundrade de spelande musikerna2.

Under sin vistelse i USA genomförde the Beatles tre konserter samt ett live-framträdande på TV i 

the Ed Sullivan Show, på den tiden ett av USA:s största program på TV. TV-framträdandet bestod 

för the Beatles del i att göra två segment där de spelade några av sina populära låtar för, som det 

skulle visa sig, 75 miljoner TV-tittare samt en skara på 728 åskådare i den publik som fanns på 

plats. Enligt författaren kan man från detta TV-framträdande urskönja tre lager av var uppträdandet 

ägde rum. Publiken i TV-studion kunde förutom bandet även se TV-skärmar som visade 

medlemmarna i olika närbilder. För varje gång bilderna på skärmarna byttes gav publiken ifrån sig 

1 Lauren Sercombe (1964), >>'Ladies and gentlemen...' The Beatles: The Ed Sullivan Show CBS TV, February 9<< i 
Ian Inglis (red.) Performance and Popular Music – History, Place and Time. s. 2 ff. Hampshire: Ashgate Publishing 
Ltd.

2 Ibid, s. 3
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ett markerande skrik vilket tyder på att de följde eventet lika mycket genom den producerade TV-

sändningen som det de såg framför sig live. Den andra nivån menar författaren är att de som såg 

eventet på TV även fick se publikens reaktioner vid framträdandet. De kunde på så sätt bilda sig en 

uppfattning om mer än bara den musik the Beatles spelade och hur de såg ut när de framförde sina 

låtar. Den tredje nivån var det enorma genomslag detta TV-program hade hos publiken. Totalt sågs 

alltså programmet av 75 miljoner tittare fördelade på USA och Kanada. Siffror från tiden visade att 

ungdomsbrottsligheten den kvällen sjönk markant. Programmet följdes även till stor del av flera 

personer som satt framför samma TV vilket medförde att åsiktsbildande och diskussion kunde 

uppstå direkt, där åsikterna varierade beroende på vem man var och till viss del beroende på kön 

och ålder3.

I recensionerna av the Beatles uppträdande var det i huvudsak inte den musikaliska insatsen som 

bedömdes utan snarare publikens insats och dess reaktioner. Uppträdandet gick alltså från att handla 

om musik till att handla om någonting helt annat både under själva uppträdandet och i det som 

skrevs efteråt om detsamma.4

Med detta exempel menar författaren att en stor del av the Beatles framgång kan tillskrivas allting 

runt om själva musiken. Musiken var ju givetvis en viktig del men deras image och framtoning 

skulle också visa sig vara enormt viktig för det genomslag de fick världen över. Författaren tar upp 

the Beatles manager och det faktum att han förvandlade the Beatles från att ha varit unga slarviga 

killar som spelade på pubar och klubbar till att vara strikta och städade i sina framträdanden som 

ändå tog ut svängarna lite när de slängde sitt hår fram och tillbaka5. På detta sätt skapade the Beatles 

något mer än att bara vara ett band som spelade musik. Med Beatlemania kom de med ett budskap 

om förändring, något nytt: De var autentiska, genuina6.

3 Sercombe, s. 5
4 Ibid, s. 6 ff
5 Ibid, s. 10 ff
6 Ibid, s. 14
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David Bowie

David Bowie tillkännager att han gör sin sista konsert någonsin under framträdandet i 

Hammersmith Odeon, London, den 3:e Juli, 1973. Spekulationer kring skälet sträcker sig från 

mental och psykisk utmattning till ett publicitetsstunt för att höja efterfrågan för David Bowie7.

Bowie hade turnerat och släppt två skivor över en period av 20 månader vilket ger tyngd i 

spekulationerna kring hans hälsa. Dock överlevde han och fortsatte sin karriär efter denna utsagan, 

nu med en ännu större hysteri kring honom och en större efterfrågan. Ett tecken på att det hela 

kanske var ett PRstunt.

Bowie var själva inkarnationen av glamrock vilket var en subgenre under rocken som var i konstant 

förändring, en rörelse som stod för konstant omdefiniering av sin persona som ett medel att uppnå 

sina mål samt få ut sina budskap. Ett tydligt budskap som glamrocken stod för var hur 

personligheter och identiteter är ständigt påverkade av yttre influenser och påtryckningar vilket 

tydligt syntes i Bowies extravaganta stil.8

Vad gällde musiken inom glamrock så kan den likt så många andra subgenrer inom rocken inte 

heller definieras med bara musikstilen eftersom den sträcker sig från Bowie till Kiss som inte alls 

låter likadant utan snarare binds ihop tillsammans med sin visuella uttrycksstil.9

Glamrocken utgick även från att rockartistens person och identitet var den samma som den de 

uppvisade på scen, den var autentisk med vem de var efter de gått av scenen. Något som Bowie 

tydligt gick ifrån med Ziggy Stardust där autenticitet helt kastades åt sidan med förklaringen att 

artisten på scen är i konstant förändring med make-up, kläder och poser10. En imaginär person som 

är mer sann än den verkliga där historier och uppträdande betingar dess existens och gör den 

verklig.

7 Philip Auslander (1973), >>Watch that man David Bowie: Hammersmith Odeon London, July 3<<, i Ian Inglis 
(red.) Performance and Popular Music – History, Place and Time. s. 70. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.

8 Ibid, s. 71
9 Ibid, s. 72
10 Ibid, s. 72

7



Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

Madonna / MTV / VMA

Madonna har följt MTV i spåren (eller skapat spåren tillsammans med MTV) sen starten. Inte bara 

genom att deltaga med musikvideos utan även i det prestigefyllda eventet Video Music Award 

(VMA) som startades 1984 där hon framförde Lika a Virgin för en chockad publik.

Detta liveframträdande repeterades likt en musikvideo i det avseendet att det var playback, en exakt 

koreografi samt framfördes snarare för kamerorna än den närvarande publiken. Den klipptes sedan 

ihop till en musikvideo vilken visades på MTV kontinuerligt som en “egen” musikvideo från MTV. 

Detta upprepades senare med Express Yourself (1989) och Vouge (1990).11

Den nya arenan för musiken är nu i formatet video, ett ytterligare steg i riktningen mot att 

musikartister inte längre “bara” ska kunna framföra musik på ett kvalitativt sätt utan även vara 

visuellt effektfulla. Musik konsumeras nu inte enbart genom öronen på en vardaglig nivå utan också 

genom ögonen på TVn med intåget av MTV.

Madonnas tre livframträdanden på VMA har till skillnad från andra liveframträdanden inom 

musiken, fokus på det visuella i akten. TV i MTV blir den viktiga faktorn och det som gör kanalen 

till vågmätaren i den nya sfären av musikvideor och visuellt musikartisteri.12

MTV, VMA och Madonna har tillsammans skapat legitimitet i det visuella liveframträdandet och i 

musikvideon där en nästan lika stor tyngd läggs på hur artisten uppfattas visuellt som i dess musik13. 

En legitimitet i att den modifierade artisten vi ser på TV är mer verklig än den bakom kamerorna 

och att det numera är normalt att anse det. Vi tog det till våra hjärtan att lita och tro på fantasin.

11 Burns Gary (1984), >>Live on tape Madonna: MTV Video Music Awards, Radio City Music Hall New York, 
September 14<< i Ian Inglis (red.) Performance and Popular Music – History, Place and Time., s. 131 ff. 
Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.

12 Ibid, s. 136
13 Ibid, s. 136 ff
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Kraftwerk föregångare

På 1970-talet började flera band experimentera med elektronisk musik och ett av dessa band skulle 

ta konceptet vidare. Kraftwerk inledde med albumet Autobahn 1975 en resa i den elektroniska 

musikens tecken med höjdpunkter på vägen i form av albumen the Man Machine 1978 ända till 

Tour De France Soundtrack 2003. Samtidigt som denna elektroniska bana påbörjats ändrar även 

bandet image för att mer och mer implementera det maskinella i framställningen av bandet. Bland 

annat ger man konserter där inga av medlemmarna i bandet står på scen utan låter robotreplikor 

representera dem själva med musiken förinspelad på band. Vidare utvecklar man framträdanden 

med ny teknik och ljussättning. Bland annat tillverkar de sina egna instrument som byter ut de 

gamla konventionella instrumenten bandet använt sig av tidigare. I en intervju från 1975 ger 

gruppen sin syn på att maskinerna har blivit en stor del av sin musik14. Vid en TV-spelning förbjöd 

producenten Kraftwerk att spela förinspelat material för att denne var rädd att Kraftwerk skulle ha 

för lite att göra på scen. Detta menar Kraftwerk är det fina med deras musik där de med små medel 

kan skapa stora upplevelser. Detta är en anledning till att deras framträdanden ofta är väldigt 

minimalistiska i form av deras egen medverkan. Istället lägger Kraftwerk kraft på det som sker runt 

omkring under en spelning.  Givetvis inspirerade Kraftwerk andra band till liknande 

representationer. Bland annat David Bowie och Depeche mode15 är band som uttalat sin inspiration 

både musikaliskt och scenmässigt, till denna grupp tillhör även Daft Punk16.

Daft Punk

Daft Punk är en duo som kommer från Frankrike och gör musik inom electro-genren. Bandet består 

av två personer, Guy-Manuel de Homem-Christo och Thomas Bangalter. Deras stora genombrott 

kom 1995 i och med releasen av låten Da Funk som blev deras första kommersiella succé.  Singeln 

följdes 1997 upp med första skivan Homework som anses vara en av de mest inflytelserika albumen 

i genren. 1999 sker en stor förändring i bandet Daft Punk som de själva förklarar beror på 9/99 

buggen. Denna bugg ska enligt dem själva renderat i att deras vanliga identiteter tagits över av 

14 http://kraftwerk.technopop.com.br/interview_01.php
15 http://kraftwerk.technopop.com.br/interview_45.php, http://kraftwerk.technopop.com.br/interview_34.php
16 http://www.intro.de/news/newsfeatures/23041569/daft-punk-exklusiv-im-interview
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robotar och från och med detta år utfördes alla deras intervjuer och framträdanden av deras 

alteregon i form av robotar.17 Efter detta har Daft Punk byggt upp en stor fanbase och rankas nu 

som, om inte det största, så ett av de största banden inom electrogenren.18 2001 släppte gruppen sitt 

andra album Discovery som hade en något annorlunda stil i jämförelse med det första albumet. 

Denna skiva introducerade låtar som One more time och Harder, better, faster, stronger som i och 

med flitigt spelande på dansklubbar nådde en ny och bredare pulik.19

Efter ett par år, 2003 närmare bestämt, släpptes filmen Interstellar: The 5tory of the 5ecret 5tar  

5ystem som med albumet Discovery till grund berättar historien om ett band vilket blir kidnappat 

från en annan dimension och fört till jorden. Filmen är animerad och användes sedan som 

musikvideos till låtarna från albumet. 2005 släppte man albumet Human After All som mottog 

blandade omdömen från recensioner bland annat pga. den korta produktionstiden på 6 veckor. Strax 

efter tog inspelningsarbetet med filmen Electroma fart och resulterade i en premiär för filmen 2006 

där vi får följa två robotar på sin resa till att bli människor.20

Daft Punk har under sin karriär blivit kända för sin ovilja att visa sina riktiga identiteter. Istället klär 

de två medlemmarna i bandet ut sig till robotar eller döljer sitt ansikte på något sätt under intervjuer 

och publika event. Informationen om bandet är något de alltid varit restriktiva med. I en intervju har 

de bland annat nämnt blyghet som anledning till varför de gömt sig bakom masker men detta har 

idag utvecklats till något mer. En problematik de tar upp inte minst i sina två filmer Interstellar  

5555 och Electroma.21 

17 http://www.daftalive.com/alive.php?lang=en 
18 http://www.giantbomb.com/thomas-bangalter/72-94874/
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Daft_Punk
20 http://www.daftalive.com/alive.php?lang=en 
21 http://www.youtube.com/watch?v=kZeRqcTO_do
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Syfte

Syftet med denna uppsats är att genom en analys av filmerna Electroma samt Interstellar 5555:The 

5tory of the 5ecret 5tar 5ystem försöka förstå hur den visuella representationen av Daft Punk bygger 

upp föreställningen om dem som artister. Skälet till detta är att Daft Punk skildrar sig själva som 

robotar samt med multimediala medel, något som får dem att sticka ut ifrån mängden.

Vi vill fördjupa analysen baserad på Marita Sturkens och Lisa Cartwrights, Nicholas Mirzoeffs, 

Anthony Giddens, David Harvey och Henry Jenkins teorier inom ämnet visuell kultur samt 

mediekultur. 

Sturken & Cartwright kommer att stå för den praktiska metoden i analysen medan Mirzoeffs teorier 

hjälper oss förstå innebörden av visuell kulturanalys. Vi vill även förankra uppsatsen i det samtida 

postmoderna kultursammanhanget genom att se på om det förekommer anspelningar, ikoner eller 

andra aspekter från den postmoderna kontexten i deras filmer.

Frågeställningar

• Hur framställer Daft Punk sig själva i filmerna?

• Hur kan vi tänka oss att bandets autenticitet byggs upp med hjälp av filmerna och de 

historier de berättar?

• Vilket budskap förmedlar filmerna utifrån givna exempel?

Angående sista frågan kring deras budskap är vi väl medvetna om att den kommer besvaras 

subjektivt men teorierna hjälper till att distansera och låter oss vara mer objektiva i våra svar. 

11
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Perspektiv

Uppsatsens perspektiv bygger på sju punkter; Postmodernism, visuell kultur, konvergens kultur, 

transmedialt historieberättande, autenticitet, simulacra samt reflexivitet. Dessa har vi sedan delat 

upp i två delar där den första gruppen innehåller Postmodernism, visuell kultur, konvergenskultur 

samt transmedialt historieberättande. Första grupperingen hjälper oss att lättare förstå hur Daft Punk 

använder medier och dess regler för att nå ut med sitt budskap. Den andra gruppen med perspektiv 

innehållande autencitet, simulacra samt reflexivitet riktar vi mot Daft Punks 

konstnärliga/existentiella framställning av sig själva. 

Postmodernism

Där modernisterna ville lägga tyngd vid design,  centrering samt specifikt urval fångar 

postmodernisterna upp detta med en historisk bakgrund och subjektet. Remediering, delaktighet, 

kombination samt subjektivt perspektiv är alla delar i det postmoderna22. Dock tillägger 

kulturgeografen David Harvey tydligt att det finns en fara i att definiera skillnader på detta sätt 

mellan modernistisk och postmodernistisk tanke då dessa tycks flyta ihop i många aspekter. Många 

tendenser inom modernismen återfinns inom postmodernismen. Med detta menas inte att det ej har 

skett ett byte, utan snarare att bytet fortgår än i vår samtid. 

För att ändå visa på vissa skillnader mellan modernism och postmodernismen använder Harvey en 

tabell från litteraturvetaren Ihab Hassan. Det är en lång lista av motparter där allt från konst till 

religion definieras modernistiskt/postmodernistiskt. Detta anser Harvey vara en bra utgångspunkt då 

här finns en tydlig definition av skillnad som annars kan vara svår att se något som vi finner 

användbart för vår uppsats. Postmodernitet står för förändring av gamla, traditionella sätt i 

samhällets alla skikt. Även i musiken och konsten. Artisten/producenten delar position med 

åskådaren/mottagaren som skapar ett samspel snarare än en envägskommunikation från skapare till 

publik.

22 David Harvey,  The Condition of Post Modernity, Blackwell, Oxford, 1990, s. 43
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Denna aspekt tar kulturteoretiskerna Marita Sturken & Lisa Cartwright upp mer ingående i sitt 

avsnitt om postmodernism och populärkultur. De skriver om simulation som ingång i ämnet, som 

det främsta redskapet inom postmodernistisk populärkultur kontra det modernistiska23. Det är 

snarare det som förändrar, förvränger samt ger utrymme för mottagaren i samhället som yttras inom 

postmodernistisk populärkultur. Budskapet blir därför aldrig statisk utan förändras hela tiden utifrån 

de åskådningspositioner mottagaren - eller vi som uttolkare - intar.

Visuell kultur

Nicholas Mirzoeff skriver tydligt om varför visuell kultur har en så befäst roll i vår samtid och hur 

det kommer sig att bilder har en stor inverkan på våra vardagsliv. Mirzoeff säger; ”Modern life 

takes place onscreen. In this swirl of imagery, seeing is much more than believing. It is not just a 

part of everyday life, it is everyday life”24.

Detta citat har många möjliga infallsvinklar samt tolkningar. Det vi vill säga med detta är att det vi 

ser inte endast är fakta utan här finns även utrymme för tolkning från mottagaren/konsumentens 

sida. Det vi ser blir vår verklighet, inte en generell verklighet. Mirzoeff talar även om vad visuell 

kultur egentligen handlar om, hur man kan definiera innebörden, en innebörd som vi i denna 

uppsats kommer att hålla oss till.

”Visual culture is concerned with visual events in which information, meaning, or pleasure is sought by 

the consumer in an interface with visual technology. By visual technology, I mean any form of apparatus 

designed either to be looked at or to enhance natural vision, from oil painting to television and the 

Internet”.25 

För att förklara detta med några korta ord så berör visuell kultur all information som kommer från 

ett visuellt medium och i dagens samhälle så tenderar detta att inkludera mängder. Men för att 

avgränsa sig något mer, då denna mängd är allt för stor, så skriver Mirzoeff att visuell kultur inte är 

beroende av bilderna i sig utan han menar att visuell kultur snarare fokuserar på en modern tendens 

23 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of looking – an introduction to visual culture, Oxford University press, 
New York, 2001, s. 237

24 Nicholas Mirtzoeff, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London, 1999, s. 1
25 Ibid, s. 3
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att visualisera samt föreställa vår existens26. Mirzoeff talar om den postmoderna visualiseringen av 

samhället med bilder i kontrast mot 1800-talets försök att i tidningar samt noveller baeskriva det i 

text27. Vår verklighet är, kort och gott, medierad genom bilder.

Dock finns här ett problem enligt Mirzoeff, vi har inte kapacitet nog för att tolka och analysera alla 

dessa visuella intryck. Det är här visuell kulturanalys kommer in i bilden. Detta skapar ett 

instrument som är enkelt nog för mången att förstå för att skapa en tydligare, samt förhoppningsvis 

sannare, bild av vår omvärld. Visuell kulturanalys ska enligt Mirzoeff ses som en taktik i 

definitionen av det postmoderna vardagslivet från konsumentens perspektiv istället för 

producentens.28

Jean Baudrillard antyder en stark koppling mellan postmodernismens samhälle och vårt allt större 

fokus på de visuella medierna. Med mer och mer information som kommer till oss genom skärmar 

och bilder så anförtror vi det visuella ett större sanningsvärde samt vikt i våra samtida liv än 

tidigare. Vårt seende får en viktigare roll i hur vi tolkar och uppfattar den postmoderna världen 

omkring oss.29

Konvergenskultur / Convergence culture

Konvergenskultur handlar om hur medier flyter ihop mer och mer i en stor massa. 

Konvergenskultur har funnits länge men kanske har det blivit mer aktuellt att ta upp i våra dagar då 

ett stort informationsflöde når oss varje dag och teknologin blir mer och mer inriktad på att lösa 

flera uppgifter.30

Mobiltelefonen är ett exempel på hur konvergenskultur kan se ut idag. Med en mobiltelefon kan vi 

lösa ett flertal olika uppgifter förutom bara att ringa. Det går bland annat att ta kort, spela musik, 

spela spel och surfa på nätet idag. Till detta följer tjänster inom andra medier där du kan få nytt 

26 Mirzoeff, s. 5
27 Ibid, s. 4
28 Ibid, s. 3
29 Sturken & Cartwright, s. 237
30 Henry Jenkins, Convergence Culture – Where old and new media collide, New York University Press, New York 

and London, 2006, s3. 16
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material och utveckla ditt informationsintag.31

Men det gäller inte bara tekniska prylar utan även mjukvara som film, musik och spel. Idag är det 

vanligt att musik, film och böcker inte är ett isolerat medie. En historia och information som ökar 

åskådarens upplevelse finns ofta att hitta på flera olika håll både medvetet och omedvetet. Det hela 

handlar alltså om hur allting flyter ihop och det blir svårt att göra en tydlig gränsdragning för var ett 

medium startar och slutar. Möjligheten för den enskilda personen att själv skapa media på ett lätt 

sätt och sprida det snabbt över hela jorden är också en del i konvergenskulturen.32

Transmedialt historieberättande / Transmedia Storytelling

Henry Jenkins beskriver i boken Convergence culture: where old and new media collide begreppet 

transmedia storytelling som ett sätt att berätta en historia där olika typer av media bidrar till 

helheten. Som exempel tar Jenkins upp filmtrilogin the Matrix som enligt hans mening är ett 

misslyckat försök att åstadkomma transmedia storytelling. Däremot anser han att de försök och 

tankar som låg till grund för detta försök bidrar till förståelsen och utvecklingen av transmedia 

storytelling i framtida projekt.33

Målet med the Matrix var att genom ytterligare filmer, datorspel, communities på nätet och 

serietidningar utveckla förståelsen för storyn i filmerna samt utöka universumet the Matrix. Detta 

betyder i klartext att om du tagit del av någon av den information du kan hitta utanför filmerna så 

bidrar det till den förståelse och de slutsatser du kan dra av filmernas mångtydiga budskap. Flera 

medier jobbar alltså tillsammans för att bidra med viktig och betydelsefull information för att stärka 

helheten.34

I det perfekta fallet av transmediallt historieberättande så fungerar historien oberoende av de olika 

delarna som finns. Varje del ska även fungera som ingång till historien men även som 

historiedrivare. Alltså ska varje del i sig kunna upplevas individuellt utan att behöva kompletteras 

med förståelse från några av de andra delarna. Det är detta som t.ex. The Matrix som berättelse inte 
31 Jenkins, s. 4 ff
32 Ibid, s. 17
33 Ibid, s. 96 ff
34 Ibid, s. 97 ff
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klarar av med sina olika delar utan vissa delar måste upplevas med en förkunskap om vad som har 

hänt i något av de andra medierna. Filmerna står för sig själva men det omgärdande materialet 

bygger till stor del på att publiken har en förkunskap.35

Autenticitet och Giddens budord

Anthony Giddens delar upp autenticitet i 10 undertitlar och talar kring dessa som grundstenarna för 

att ge ett autentiskt intryck. Dessa 10 undertitlar har vi valt att transkribera och minimera till fem 

stycken vilka vi anser relevanta för vår uppsats.36

“We are, not what we are, but what we make of ourselves.”

Med detta menar Giddens inte att vi är helt tomma från start, vi har en grund, men vi bygger upp en 

fasad utåt med vad vi vill att personer ska se runt omkring oss. Denna fasad bygger på våra tidigare 

erfarenheter, upplevelser samt erövringar, det tillsammans skapar den historia vi väljer att berätta. 

Fasaden vi visar ska projicera en sammanhållande och belönande känsla av identitet.

“The self forms a trajectory of development from the past to the anticipated future.”

Vi väljer vilka händelser vi ska belysa för att betinga vår identitet, skiftar dem i rätt ordning så att de 

passar in på vår historia samt vårt hopp om hur framtiden ska te sig.

Vår livshistoria är vad som är mest prominent i denna skapelse, inte händelser runt omkring den. 

Dock säger Giddens inte att dessa utomstående händelser helt saknar innebörd utan de kan till viss 

del vara viktiga om de hjälper oss att utvecklas.

“Yet autobiography - particularly in the broad sense of an interpretative self-history produced by the 

individual concerned, whether written down or not - is actually at the core of self-identity in modern 

social life.”

Historien om en själv är en viktig del i det moderna livet, för din identitet. Giddens menar också att 

denna historia kräver kreativitet samt hårt arbete för att bli fullständig i sitt genomförande.

35 Jenkins, s. 98
36 Anthony Giddens,  Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge, 

1991, s. 75 ff
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“The morality of authenticity skirts any universal moral criteria”

Autenticitet belyses som en effekt av att vara ärlig mot sig själv i första hand för att kunna vara ärlig 

mot andra (autentisk mot andra). För att uppnå detta måste man finna sig själv i en aktiv process av 

att slå sig fri från tidigare begränsningar samt genomföra utsatta mål. Dessa uppbyggande avstamp 

kommer ge en ärligare grund till vår uttalade autenticitet vilken vi visar för vår omgivning.

“All such transitions involves loss”

För att komma framåt i sin självkänsla måste man genomgå förlust och detta uttrycks som en av de 

större elementen i denna självuppfyllande resa. Denna punkt samlar alla former av förlust och 

motgång för att lyfta fram den enorma vikten i att sträva vilket leder till 

förändring/förnyelse/uppbyggnad etc.

Simulacra

Sturken & Cartwright behandlar en annan term i sin text, simulacra. Med denna term som 

uppkommer ur postmodernismen menas en komponerad medierad bild av en person som är mer 

verklig än verkligheten. Personen visar sig genom en mängd medier som tillsammans skapar en 

identitet som är fabricerad utan förankring till en verklig person men som är mer sann än sanningen. 

Detta kallas även hyperreal identitet, en identitet som är skapad och hålls levande i medier.37

Även Jean Baudrillard skriver om simulacra som ett medel i fabricering av ting, personer och 

världar - ett medel där tidigare mått för sant och falskt bryts upp för att forma nya. Vem kan säga att 

någon ljuger när denna någon, enligt denne själv, helt talar sanning? Vem kan säga ett denna person 

vi ser på tv-skärmen hemma inte är riktig när vi inte har sett något annat? Speciellt när personen 

uppkommer i flera medier som just den personen38. Baudrillard drar även paralleller till Disneyland 

som en produkt vars syfte är att stå som kontrapart mot verkligheten, genom Disneyland kan vi veta 

vad som är verklighet och vice versa.39

37 Sturken & Cartwright, s. 238
38 Jean Baudrillard, Simulacra and simulation, Univ. Of Michigan Press, cop, 1994, s. 167 ff
39 Ibid, s. 172

17



Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

Reflexivitet

Reflexivitet handlar om att sätta sig i en roll inuti en större kontext, så som en bild på en filmstjärna 

för tankarna till filmindustrin. Det som görs är att man spelar på tanken kring rollen samt mediet 

som den rollen yttrar sig i men man spelar även på det övergripande mediet som båda aspekterna är 

en del av. Genom detta kan man skapa en riktad kritik som spänner sig över helheten snarare än 

delarna, något som fäster blicken på möjliga stereotyper, stilar samt imitationer i sin helhet.40

Det som skapas här är även en chans för producenten att transformera sig själv in till någon som kan 

tala ett tydligare språk när det gäller sin kritik. Något som gjordes flitigt under sena 1970-talet och 

1980-talet av punk- och new wave-artister för att skapa tyngd i sitt textuella budskap. Även 

Madonna gjorde detta i sin iklädda roll som mycket liknade Marilyn Monroe, för att enkelt nå  en 

större publik samt anspela på sex på ett enkelt sätt 41. Genom allt detta kommer vi tillbaka till 

simulacra, det finns ingen sannare person än den producenten tillsammans med publiken skapar 

utifrån olika medier.

40 Sturken & Cartwright, s. 254 ff
41 Ibid, s. 257
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Metod

För att utföra vår analys kommer vi först och främst utgå ifrån Sturken & Cartwrights semiotiska 

analysmetod för visuell media42. Denna analysmetod bygger på ett genomförande i två steg där vi 

först tittar på innehållet för att sedan genomföra en tolkning av det vi ser. Detta är mer känt som 

denotativ resp. konnotativ analys. Först genomför vi en granskning av materialet objektivt (i den 

mån vi kan vara objektiva) för att sedan tolka det vi ser innebörd i baserat på vår teoretiska ram. Här 

applicerar vi alltså de teoretiska utgångspunkter vi gått igenom där vi lagt en bas i visuell kultur. I 

genomförandet av den visuella analysen förhåller vi oss till perspektivet på följande sätt:

Den grundläggande kunskapen vi använder i analysen härstammar från tankarna om det 

postmoderna samt visuell analys. Detta blir vår ingång till ämnet som givetvis blandas med våra 

tidigare förkunskaper och erfarenheter från våra egna liv. Tyvärr går det inte att komma ifrån 

inverkan från vår egen sociala och kulturella bakgrund. Detta kan ställa till problem men genom att 

försöka fokusera på denna grundtanke samt ta stöd i ytterligare teoretiska motiv försöker vi blanda 

upp vårt seende för att få en mer nyanserad bild än om vi angripit vårt empiriska material helt utan 

egen förkunskap eller ett givet mål med vad vi vill se. På detta sätt kommer vi då naturligt utesluta 

vissa saker vilket kan ge upphov till en viss felmarginal alternativt försummelse av vissa delar av 

materialet då grunden även dikterar vilket vårt urval till slut blir.

Begreppen konvergenskultur och transmedialt berättande används för en ökad förståelse av 

materialet och kunskapen att det fungerar i flera led. Dessa begrepp är alltså starkt inriktade på den 

mediala funktionen i Daft Punks metod när de berättar historien om sig själva. Denna del appliceras 

i analysen under rubriken sammanfattande analys där vi tittar på helheten mellan perspektiven och 

övergripande på de två filmerna Electroma och Interstella 5555.

När vi analyserar materialet kommer vi använda oss av tre ingångar vilket fungerar som våra 

teoretiska glasögon. Här hittar vi tankar om autenticitet, simulacra och reflexivitet. Dessa delar 

appliceras i huvudsak på den konnotativa delen där tolkningen av materialet genomförs. Efter detta 

42 Denna metod är naturligtvis grundad i Fernand Saussres & Roland Barthes semiotiska och semiologiska 
teckentolkningsläror. Sturken & Cartwright, s. 29
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använder vi samtliga delar i en diskussion där vi använder exempel från analysen för att 

sammanfatta vårt resultat och svara på våra frågeställningar.

Material

Filmer

Electroma: 2007 regi samt manus Thomas Bangalter & Guy-Manuel De Homem-Christo. 

Handling: Historien följer två robotar i sitt sökande efter mänsklighet samt strävan att bli 

människor. Handlingen utspelar sig i stads- och ökenmiljö.

IMDB - http://www.imdb.com/title/tt0800022/

Interstella 5555: the 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem: 2003 regi Kazuhisa Takenôchi, manus Thomas 

Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo samt Cédric Hervet.

Handling: Historien följer fem utomjordiska musikartister som blir kidnappade av en figur för att 

föras till jorden för att där bli superstjärnor. Filmen utspelar sig på karaktärernas hemplanet, rymden 

samt på jorden.

IMBD - http://www.imdb.com/title/tt0368667/fullcredits#writers

20

http://www.imdb.com/title/tt0800022/
http://www.imdb.com/title/tt0368667/fullcredits#writers


Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

Arbetets disposition 

Analysen är uppdelad i två delar då materialet inledningsvis är så stort och brett. Det första steget 

innehåller transkribering av både Electroma och Interstella 5555, andra steget tar oss djupare i 

analysen vilket sammanfattar arbetet i sin helhet samt svarar på våra frågeställningar.

Slutdiskussionen avslutar uppsatsen där vi uppbådar och belyser specifika avsnitt i analysen för en 

djupare diskussion kring dem utefter vår egen förståelsehorisont.

Analys steg 1 

Då den rent denotativa analysdelen i den här uppsatsen är förpassad till bilaga 243, vilken återfinns i 

slutet av uppsatsen, följer här den konnotativa delen direkt. Detta för att undvika den stora mängd 

text detta avsnitt utgör. Istället har vi valt att hänvisa delarna i Analys Steg 1 till denna bilaga i 

likhet med ett hyperlänksystem där du som läsare kan välja att gå igenom hela den denotativa 

analysen av filmerna alternativt bara ta del av de specifika delar vi valt att ta upp. För att 

kompensera för detta bortfall återfinns en kort ingress om filmernas innehåll till analysen under 

rubriken Analys Steg 1 tillsammans med bilder, hämtade från filmerna, för de aktuella delarna som 

analyseras.

43 Bilaga 2, s. 46
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Electroma

Filmen Electroma följer två robotar i sitt sökande efter sin identitet. Vi får följa dessa två genom 

förvandling, förlust och känslor där mänskligt och maskinellt vänds om vart annat.

Scen 144

Revor som liknar människor och människoansikten i bergsväggen kan anspela på människan som 

en relik, en del av det förflutna och naturliga. Något som en gång varit och reviderats i ett 

postmodernt samhälle.

Att huvudkaraktärerna liknar duon Daft Punk berättar att filmen handlar om dem och inte någon 

annan, denna historia kommer ha en förklarande roll när det handlar om deras egen historia och 

syfte. De legitimerar sin autenticitet. Att de sedan sätter sig i bilen gör det tydligt att en resa 

påbörjas. De stänger unisont dörrarna på bilen vilket anspelar på en mekanisk relation där även 

deras beteende pekar mot det reflexiva hos robotar, det programmerade, strukturerade och 

effektiviserade. 

Daft Punk bekräftar sedan att de är skaparna bakom filmen med att skriva ut att det är just deras 

Electroma och ingen annans. De certifierar filmen med sitt namn och befäster samtidigt sin egen 

historia likt Giddens budord ”We are, not what we are, but what we make of ourselves.”, “The self 

forms a trajectory of development from the past to the anticipated future.”, “Yet autobiography - 

particularly in the broad sense of an interpretative self-history produced by the individual 

44 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen1, s. 46
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concerned, wether written down or not - is actually at the core of self-identity in modern social 

life.”, “The morality of authenticity skirts any universal moral criteria” samt “All such transitions 

involves lose”45.

Scen 346

Här ligger fokus på att befästa dem ännu mer för även den mindre insatta beskådaren, de är robotar 

och det är Daft Punk. Det svävar även in i resan och förflyttning.

Scen 447

Här bryts idén om att Daft Punk är helt unika i sitt framförande upp. De är alla robotar och det enda 

som skiljer dem åt är deras klädsel och aktivitet. Det kan liknas vid att karaktärerna är en 

projicering av Daft Punk och det system vi alla lever i, det postmoderna. Karaktärerna försöker vara 

45 Se rubrik Perspektiv, s. 16 ff
46 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 3, s. 46 ff
47 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 4, s. 47
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unika genom sina kläder men i grund och botten är de alla lika ändå till det yttre.

Huset de kliver in i har en antydan till att vara en kommunikationscentral, något högteknologiskt 

och modernt men ändå något obskyrt. Det skyltar inte helt med vad som sker där inne.

Nu när vi ser ryggen på de båda huvudkaraktärerna är det längre ingen tvekan om vilka de är utan 

det står klart och tydligt ”Daft Punk” på deras ryggar. Att de även har helt identiska läderställ 

kopplar dem samman när hjälmarna inte gör det.

Scen 548

Här ställs allt i kontrast, svart och vitt, organiskt och mekaniskt. De kliver in i en köttmarknad där 

man transformeras till människa vad gäller det yttre utseendet. Det hela framstår som väldigt 

organiskt med den trögflytande orangea massan och ansiktsdelarna men resultatet är mer groteskt 

och som en dålig kopia av deras egna människoansikten, alltså Guy-Manuel de Homem-Christo 

och Thomas Bangalter. De poängterar en omvänd simulacra i att de skapar sina mänskliga ansikten 

på sina reflexiva och simulerade robothjälmar.

Här kritiserar de även autenticitet som är påhittad och fabricerad av en utomstående kraft. Ett försök 

att göra sig unik på ett mer idealiserat sätt, på ett ”rätt” sätt som man kan applicera utanpå sig.

48 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 5, s. 47 ff
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Scen 649

Likt kejsarens nya kläder är det ett barn som ser igenom deras falska yttre och upptäcker att de i 

själva verket är precis som alla andra.

Vitt blir svart, samhället spegelvänds och frågan om vad som är naturligt och äkta lyfts. Här visas 

den stora utmaningen i att använda reflexivitet och simulacra för att förankra sin autenticitet. De 

kritiserar tron om att man kan bygga upp en identitet med enkla medel och lite smink. En 

återkoppling till musikindustrin, skönhetsindustrin samt konsumtionssamhället och dess normer om 

hur man skapar sig en identitet ligger nära till hands. Precis som det Giddens talar om när han 

belyser arbetet i att bygga upp sin identitet, att det tar lång tid och hårt arbete för att uppnå 

autenticitet i sin identitet.

De öppnar för en dialog med betraktaren, där de säger att om de skulle visa sina sanna ansikten 

kommer de ändå inte bli accepterade som äkta och autentiska, den verkliga bilden av Daft Punk är 

som robotar. Det är den medierade bilden som är äkta likt det som Jean Baudrillard beskriver med 

begreppet simulacra.

49 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 6, s. 48
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Scen 850

Det börjar träda fram något mänskligt i dem här, känslor som kommer inifrån. Den ene accepterar 

nederlaget och sopar undan spåren kvickt medan den andre förgäves försöker rädda situationen men 

inser till slut att det är lönlöst. Giddens poängterar detta genom att man måste genomgå förlust och 

vara ärlig mot sig själv för att kunna uttrycka en genuin och sammanhängande identitet mot andra. 

Något som illustreras väl här.

Scen 1051

De är nu helt omringade av naturen vilket illustreras mycket tydligt med att de återgår till alla 

människors ursprung, livmodern, som i början illustreras med sanddynor och ett buskage för att 

sedan övergå i en kvinnokropp. Cirkeln är sluten mellan uppgång och fall med faktumet att de 

innerst inne är människor med självinsikt men att de även är maskiner. 

50 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen8 , s. 48 ff
51 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 10, s. 49
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Scen 1152

Nu med mänsklig självinsikt och det faktum att de fortfarande är maskiner till det yttre så ger den 

ene upp. Det sista steget i att bli mänsklig är formulerat genom att karaktären tar kontroll över sitt 

liv och sin död. I enlighet med Giddens budord så har identiteten nu skapats och betingats och den 

sista uppoffringen görs men dock inte utan hjälp från den andre som är den som drar i spaken.

Scen 1253

Den kvarvarande karaktärens hopp tar även det slut och denne finner att tiden är inne att avsluta sitt 

liv. Resan till sin identitet tog lite längre tid men kommer till samma slutsats. Utan den andras hjälp 

förlitar denne på sin egen uppfinningsrikedom, ett väldigt mänskligt drag, och använder solen som 

tidigare smälte bort deras ”falska” ansikten och bränner upp sig själv. Under deras yttre robotdrag 

finner vi nu även att de är robotar under maskerna och handskarna vilket tydligare befäster att deras 

mänskliga drag endast återfanns i sinnet och i hjärtat. Något Daft Punk hävdat tidigare i intervjuer54.

52 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 11, s. 49 ff
53 Bilaga 2: Transkribering Electroma, scen 12, s. 50
54 Bilaga 1: Transkriberade intervjuer, Daft Punk – Om musik och animation. s. 44 ff
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Interstella 5555: The 5tory of the 5ectret 5tar 5ystem

Filmen handlar om ett popband som blir bortrövat från sin hemplanet och förda till jorden där en 

elak manager utnyttjar deras talang för egen vinning.  

Intro55

Interstella 5555 börjar med ett intro där vi får se regissören av filmen Kazuhisa Takenôchi kantad av 

medlemmarna i Daft Punk iförda sina sedvanliga robotkostymer. Bilden är svartvit och suddig 

vilket ger ett intryck av att det är gammalt. Det gamla utseendet bidrar här till att öka känslan av 

autenticitet för Daft Punk och framförallt filmen genom att vara just gammalt. Det är också en 

tydlig referens till det postmoderna där gammalt och nytt blandas i en skarp kontrast, 

återanvändning av det gamla ger budskapet mer tyngd. Här befäster Daft Punk sig själva som 

kollaboratörer i filmen samt att de även framhäver regissören av filmen. 

55 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Intro, s. 51
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Harder, Better, Faster, Stronger56

De fyra karaktärerna från bandet blir omgjorda utan sin egen vetskap. Deras identiteter görs om och 

fabriceras till att bli något helt nytt. De anpassas för att bli autentiska i enlighet med Giddens. När 

de gör om allt vad bandet stått för, deras kläder, hudfärg och även bilderna från deras live-spelning 

skapas en medierad bild som är mer verklig än verkligheten, alltså simulacra.

Daft Punk kritiserar genom detta reflexiviteten inom musikindustrin och dess stereotyper. Detta kan 

liknas vid det Sturken & Cartwright diskuterar när de talar om just begreppet reflexivitet. Genom att 

använda kända attribut och stereotyper vi kan relatera till ökar man tyngden i det faktiska budskapet 

som förmedlas. I det här fallet blir bandet påtvingade en identitet någon annan anser passar bättre in 

i musikindustrin där de kommer verka för att generera högre trovärdighet samt bättre genomslag på 

en ny marknad. Det befästs när skivbolagschefen från R-company presenteras för den fabricerade 

bilden.

56 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Harder, Better, Faster, Stronger, s. 55
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Crescendolls57

Exploateringen fortsätter och bandet säljs stenhårt med den fabricerade bilden. Relationen till 

simulacra blir nästan övertydlig i detta exempel och förstärks av att bandmedlemmarna är 

kontrollerade och avdomnade inför sin omvärld. Detta visas starkt när gitarrtjejen skakar hand med 

ett fan för att sedan titta på sin hand med sorgsen blick. Detta tillsammans med den enorma 

exponering som visas av bandet i skivbutiken visar på att denna osanna bild är den som säljs och 

den som beundras av fansen. Bandet har fått en hyperreal identitet som är skapad och levande i 

medier såsom Sturken och Cartwright beskriver den när de talar om simulacra. Bandet som det ser 

ut nu är mer verkligt än verkligheten.

57 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Crescendolls, s. 55 ff
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Superheroes58

I den här scenen kommer uppvaknandet då killen med gitarrskeppet förstör glasögonen som 

kontrollerat bandmedlemmarna. De kommer till självinsikt och förstår att de blivit utnyttjade och 

flyr tillsammans med killen i Gitarrskeppet. Här blir alltså förhållandet mellan de olika identiteterna 

synligt. Enligt Giddens är den fabricerade identiteten något man ska slå sig fri ifrån för att istället 

förhålla sig till vem man egentligen är, sitt sanna jag för att kunna visa en ärligare identitet för 

andra.

High Life59

58 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Super heroes,  s. 56 ff
59 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, High Life, s. 58 ff
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Detta avsnitt blir extra intressant då det tar upp en gala där priser skall delas ut. Förutom detta visas 

också hur gitarrtjejen får förmåner i form av en klänning av en designer. Just klänningen blir ett 

uttryck i hur exploaterad världen de lever i är då den ges i syftet att den skall visas upp på röda 

mattan under galan.

På galan får vi för första gången se bandet Daft Punk avbildade i stolsraderna och deras 

kommentarer till nomineringarna och vinnarna av ”The Golden Record Awards”. Här visar de att de 

är en del av etablissemanget och har en förståelse för det. Detta i sin tur betingar och legitimerar 

deras åsikt om de fenomen de påvisar i filmen vad gäller Crescendolls. Det antyder även att detta 

har varit en del av deras egen resa, att detta finns i deras bakgrund som band. De förstärker därmed 

sin autenticitet genom att visa en bild av sig själva som av oss skall uppfattas som sann. Deras 

meddelanden de skickar genom att visa text samt bilder i sina hjälmar tyder på en tudelad 

inställning till etablissemanget och deras medverkan i tävlingen.

Something about us60

Gitarrtjejen återförenas med det övriga bandet i en lagerlokal där killen med gitarrskeppet ligger 

skadad. Av honom får de en artefakt som visar vilka de egentligen är och berättar om den genuina 

historia som berövats dem. Just detta moment berör många av de punkter Giddens tar upp. Bandet 

får kontakt med sin riktiga identitet, sitt ursprung, något de blivit berövade på och måste komma 

tillbaka till för att kunna vara ärliga mot sig själva och i effekt av det kunna vara det mot andra.
60 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Someting about us, s. 60
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Veridis Quo61

Bandet åker till källan för problemen, nämligen managerns slott. Här hittar de en bok som berättar 

en historia om fler artister som på liknande sätt som Crescendolls hämtats från andra galaxer för att 

sedan göras om till stora artister. Av de artister som genomgått samma sak som Crescendolls kan vi 

identifiera kända namn som Jimi Hendrix, Janis Jopplin och Mozart.

Daft Punk riktar här hård kritik mot de som står bakom band för att pressa dem för hårt och för att 

de är allt för inställda på att vinna priser. Detta kan kopplas samman med en tanke om att 

autenticitet byggs upp och bibehålls i artistens regi där denne utgår ifrån en äkthet och en kunskap 

om vad som verkligen är äkta. Utifrån detta kan de sedan skapa den autentiska bild de själva vill 

uppnå. Givetvis sker denna kritik samtidigt med glimten i ögat då vi bland annat sett Daft punk som 

en del i denna industri tidigare i filmen. Det hela blir till en lek där Daft Punk i egenskap av 

producenter av filmen testar oss som betraktare. Det är denna lek med konventioner som är så 

väldigt typisk postmodernismen. 

61 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Veridis Quo, s. 62 ff
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Face to Face62

Crescendolls förvandlas till sitt ursprungliga jag. De får tillbaka sina minnen, kläder och hudfärg. 

Trots detta eller tack vare detta blir de fortfarande accepterade av skivbolagschefen och alla deras 

fans de tidigare haft. Det som händer i filmen är ett exempel på att de blir accepterade trots att de 

tidigare förmedlat en falsk bild men tack vare att bilden de nu visar upp är en sannare bild av bandet 

behåller de sina fans. De har till slut kommit tillbaka till grunden för sitt artisteri och börjar om från 

början där de på sina egna villkor kan bygga upp den autentiska bild de vill förmedla.

Som hjälp i uppbyggandet av deras nya identitet sänds ett program som förklarar deras nya och äkta 

ursprung. Det byggs upp en ny historia kring bandet som först mottas med förvåning av fansen men 

senare accepteras då den för dem blir den nya verkligheten, med andra ord ett exempel på 

simulacra.

62 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Face to Face, s. 68 ff
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Too Long63

I den sista delen av filmen får vi reda på att filmens historia i själva verket är skapad av en liten 

pojke som lekt med sina leksaker. Det blir ett sätt att betona att denna verklighet är påhittad och ger 

i förlängningen en motsägelsefull effekt på autenticitetsbegreppet då det både kan stödja och stjälpa 

detsamma. Å ena sidan tar Daft Punk till viss del avstånd från historien samtidigt som de ändå 

behåller budskapet, det förmedlas istället av den lille pojken som lekte med leksakerna vilket leder 

till att historien inte är unik för Daft Punk som band utan för vilket band som helst med trogna fans. 

Men det kan även ses som ett sätt att förstärka kritiken mot musikindustrin.  I detta exempel riktar 

Daft Punk reflexiv kritik mot skivindustrin där denna liknas vid ett barns fantasier och lek.

63 Bilaga 3: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, Too Long, s. 71 ff
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Analys steg 2

I detta kapitel kommer vi göra en jämförande analys mellan de båda filmerna, Electroma och 

Interstella 5555, där vi försöker ge ett konkret och samlat svar på våra frågeställningar. 

Sammanfattning & resultat

Electroma förankrar Daft Punk mer som en grupp och deras identitet i jämförelse mot Interstella  

5555. De befäster sin historia och gör den mer betingad genom filmen, de är verkligen robotar och 

det är något de lever med varje dag. Electroma är en mer sökande film efter egen autenticitet och 

historia, dock finns ett uttalat försök att utmana betraktaren64.

I Interstella 5555 ger sig Daft Punk ut på ett bredare fält i sin kritik, nämligen musikindustrin. Här 

finns en vilja att vara kritiska mot ett fält de agerar i och är en del av. De framställer sig själva som 

konkurrenter till Crescendolls (alltså den fabricerade bilden) och är inte helt lyckliga med det.

Båda filmerna bygger på Daft Punk på olika sätt, Electroma om dem personligen och Interstella  

5555 om industrin de verkar inom. Båda filmerna betonar deras egen bakgrund och vilket budskap 

de vill förmedla. Om vi tittar på Giddens budord65 vad gäller att befästa sin autenticitet samt 

identitet gentemot andra åskådare så verkar det som om Daft Punk följer dessa klart och tydligt. De 

beskriver förlust och strävan i båda. Mycket av det man hör och ser i intervjuerna kommer tydligt 

fram i filmerna vilket sluter cirkeln av hur de vill framställa sig själva utåt. Simulacra är något de 

verkligen uppnår med alla dessa komponenter, de framhäver en komponerad, medierad bild av sig 

själva som är mer verklig än verkligheten. Skälet till att de går denna väg är mest trolig för att det 

lockar en bredare publik samt framställer dem som mer intressanta. I deras värld är de som robotar 

något sant och det är som människor som de är falska vilket de visar extra starkt i Electroma. Deras 

riktiga ansikten håller inte för granskning, de smälter och de tidigare måtten för sant och falskt bryts 
64 Bilaga 1: Transkriberade intervjuer, Daft Punk – Om musik och animation. s, 44 ff
65 Giddens, s. 75 ff
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upp i enlighet med Baudrillard66.

Interstella 5555 ställer sig som motpol mot detta då det inte helt handlar om Daft Punk utan 

Crescendolls och musikindustrin, det är den medierade bilden som nu inte håller måttet. Detta kan 

sägas vara ett försök att applicera Daft Punks tankar och budskap på andra band än dem själva, att 

vara ärlig mot sig själv. Detta i likhet med vad Giddens säger, att man måste vara ärlig mot sig själv 

för att kunna projicera en sannare, mer autentisk och enhetlig bild av sig själv mot andra för att 

uppfattas som sann67.

Reflexivt behandlar Daft Punk ämnen som konflikten i utanförskap, oärlighet, övermänniska, 

elektronisk musik och musikindustrin i sitt sätt att framställa sitt artisteri och att de är robotar. Båda 

filmerna använder reflexiva grepp för att lyfta sitt budskap samt att de båda är fiktiva och estetiskt 

annorlunda än tex. en dokumentär68. Detta kan ses som ett självklart val hos dem för att ytterligare 

bygga på deras identitet och trovärdighet gentemot sin publik men ändå behålla sin position inom 

musikindustrin. 

Om vi tittar på the Beatles vilka blev medierade av sin manager för att passa in på bilden som ett 

popband så ställer sig Daft Punk i motsats till detta. De skapar samt lever sin egen skapta identitet 

som robotar, något som mer kan liknas vid David Bowies alter ego Ziggy Stardust, någon som mer 

lever upp till standarden av att artisten själv skapar sitt artisteri samt sin identitet snarare än 

musikindustrin. En tanke kring att The Beatles inte hade lika många föregångare som öppnat upp 

dörrar för hur långt man kan gå i sitt artisteri gentemot Daft Punk uppstår. David Bowie, Madonna 

och Kraftwerk har skapat nya vägar för efterföljande artister att gå på för att uppfattas som 

autentiska vilket är något Daft Punk har tagit vara på. Med dessa artister som föregångare så är det 

inte längre helt otroligt att säga att man är robotar och uppfattas som autentisk samtidigt som man 

behåller sin konstnärliga integritet.

66 Baudrillard, s. 167 ff
67 Giddens, s. 75 ff
68 Sturken & Cartwright, s. 254 ff
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Dock säger vi inte att the Beatles var mindre stjärnor eller ett sämre exempel på hur artisteri ska 

utföras utan att det under deras tid styrdes mer av musikindustrin och dess lakejer. Det räckte inte 

med att man var musikalisk utan man också var tvungen att följa dessa konventioner för att nå till 

toppen. David Bowie och Kraftwerk skapade sin framgång genom att hålla sig till sina egna 

fabricerade bilder av sig själva som artister och bevisade därigenom att mallen för hur man skapar 

framgång som artist inte var huggen i sten. Visserligen har det säkerligen aldrig funnits en sådan 

vattentät mall men att artister bröt sig ur och skapade sin egen framgång med ett eget koncept har 

banat väg för hur framgång skapas idag.

Men det är inte bara artisters tidigare arbete som banat väg för Daft Punk och möjligheten att 

visuellt marknadsföra sig själv som robotar. Dagens medieklimat har även det bidragit till att band 

blivit mindre beroende av större bolag för att arbeta med och skapa sin identitet. Tack vare sociala 

medier såsom Facebook, Myspace och Twitter kan band idag framgångsrikt bygga upp ett koncept 

och en autenticitet som sedan när den bekräftats av publiken kan plockas upp av ett bolag som ser 

en potential i den image som redan fastställts. Dessa digitala medier hjälper i sin tur också till att 

skapa simulacra kring artister så som Daft Punk, en hyperreal identitet så som Sturken & Cartwright 

och Baudrillard69 beskriver den.

Interstella 5555 har en tydlig konvergens med att musikvideor, albumlåtar, film och actionfigurer 

kombineras i filmen. Det är i sin helhet en spelfilm, men tillsammans med låtarna från albumet 

Discovery delas den upp till musikvidoes för att användas på MTV och liknande musikvideokanaler 

samtidigt som karaktärerna från filmen går att köpa som dockor.

Transmedialt historieberättande är inget som Daft Punk lyckas med i vårt material då delarna inte 

separat kan ge en klar bild om vad det är som sägs eller vilka Daft Punk är. De uppnår, föga 

förvånande, inte ens Jenkins exempel The Matrix som i sig inte heller är ett fulländat exempel på 

transmedialt historieberättande70. Electroma och Interstella 5555 kan ses som ett första steg i den 

riktningen då de tangerar på flera medier men att budskapet eller identiteten de försöker förmedla 

blir hel efter att man tagit del av samtliga delar.

69 Sturken & Cartwright, s. 238, Baudrillard, s. 167 ff
70 Jenkins, s. 98
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Daft Punk framställer alltså sig själva som robotar där de är självförverkligade och står över 

musikindustrin vilket ger dem makt att analysera den. Denna makt är något de tillskriver sig själva 

genom att skapa sin egen historia och hålla fast vid den som den enda sanningen.

I och med att de arbetar med en enhetlig historia där de hela tiden presenterar sig själva på samma 

sätt befäster de sin identitet. Deras motiv och diskussion rör sig inom vissa ramar där existens, 

identitet, ärlighet och autenticitet bildar ramverk i deras berättelser. Detta avspeglar sig givetvis i 

filmerna där dessa epitet presenteras. Fokus i de givna exempel vi analyserat ligger på ärlighet mot 

sig själv och andra, en av grundstenarna i hur autenticitet byggs upp och bibehålls enligt Giddens.
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Slutdiskussion

De två filmerna vi granskat och analyserat från Daft Punk skildrar mer eller mindre samma ämnen 

och begrepp fast på olika nivåer. Electroma träffar närmare dem själva och deras direkta berättande 

om vilka de är medan Interstella 5555 tar ett mer övergripande anslag på musikindustrin och dess 

stereotyper. Båda riktar skarp kritik mot en fabricerad identitet, detta är tvetydigt då Daft Punk 

själva har fabricerat sin medierade bild som robotar. Frågan är om det är ironiskt eller ett grepp för 

att nå ut med sitt budskap lättare, kanske är de rädda för att deras autenticitet ska ifrågasättas så de 

ifrågasätter ämnet genomgående. De försöker ge sin egen identitet autenticitet. Detta kan vara en av 

anledningarna till varför de figurerar i filmerna, för att befästa att de är delaktiga i kritiken och har 

en förståelse kring ämnet.

I intervjuerna vi har granskat så uppger Daft Punk tydligt att de är robotar och ger en enhetlig 

historia om hur detta skedde. Allt detta faller dock under artisteri och showbusiness (likt the 

Beatles, Madonna och David Bowie) vilket tar udden av den medierade bilden som kommer i 

konflikt med vad som är verkligt och inte verkligt. Att med sanning försöka säga att man är robotar 

kommer till slut att falla under trycket av att det är omöjligt. Dock ska här nämnas att de verkligen 

träffar rätt vad gäller sin identitet i granskningen från vårt perspektiv, de uppfyller mer än väl 

Giddens budord, bygger upp sin identitet genom begreppet simulacra, agerar ut sina budskap 

reflexivt samt att de använder sig av en lättförståelig stereotyp inom postmodernismen, nämligen 

roboten som alter ego. Det stora skälet till att Daft Punk uppfyller dessa kriterier för hur man 

framställer en genuin identitet som kan accepteras är att de följer ett mänskligt sätt att göra det på. 

Till exempel skrev Giddens dessa punkter utifrån ett mänskligt perspektiv och Daft Punk applicerar 

detta mänskliga sätt att berätta om sig själv på sig själva som robotar, det är inte längre viktigt att de 

är robotar utan att de som vilken människa som helst vill framstå som sann i sin utsaga om vem den 

är. Att de är robotar är sekundärt, att de framstår som ärliga är primärt.

I en rimlig värld där vi alla lever som människor i en ”verklig” värld är det omöjligt att framställa 

sig själv som robot och godkännas som det. Men i det medieklimat vi lever i idag så är detta 
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beteende inte helt bortom publikens förståelsehorisont. Det handlar om vilken kontext vi förhåller 

oss till. I Daft Punks fall så handlar det om musik och artisteri vilket är en kontext som är betydligt 

mer accepterande för robotar gentemot om de skulle söka jobb i en butik. Det är musikscenen som 

gett upphov till idén samt gör det möjligt för Daft Punk att vara dem de vill vara.

Daft Punk arbetar mycket med det vi i den här uppsatsen beskrivit som simulacra, alltså förmågan 

att komponera en mediebild av en person, eller som i det här fallet av ett band, som är mer verklig 

än verkligheten själv. Både i Interstella 5555 och Electroma bygger Daft Punk vidare på sin 

medierade bild av bandet främst genom att medverka själva i sina iklädda roller som robotar. 

Interstella 5555 släpptes 2003 alltså tre år tidigare än Electroma och jämför vi filmerna med den 

informationen märker vi en utveckling av bandet och deras val i hur de porträtterar sig själva och 

bygger upp autenticitet. Målet är inte längre att attackera en industri som de är väl etablerade i utan 

att lyfta sig själva och vilka de framställer sig att vara. Electroma framstår som en mer konstnärlig 

film då den mer går in på djupet vad gäller mänskliga känslor och beteenden. Ur denna insikt kan vi 

tyda att de mer vill lyfta fram sig själva som fria från industrins ramar där de istället agerar utifrån 

sina egna konstnärliga inriktningar. De tampas inte med kommersialism utan jobbar utifrån mera 

konstnärliga referenser. Bara det att de efter att ha gått ut i öknen för att lämna civilisationen bakom 

sig och hitta sig själva stiger in i en vagina säger något om att de vill tillbaka till sina rötter där detta 

ytliga med musikindustrin och samhället inte har någon makt eller så vill de bara framstå som djupa 

i ämnet. 

I Interstella 5555 ser vi endast små glimtar av bandet dels i inledningen av filmen och senare under 

prisutdelningen. I kontrast mot detta valde de ett mer aggressivt tillvägagångssätt tre år senare i 

Electroma. I Interstella 5555 tolkar vi deras medverkan som en påminnelse till tittaren att detta är 

en film med influenser från Daft Punk, det fungerar som en påminnelse om att det vi tittar på är ett 

riktat budskap från en uttalad avsändare. I Electroma kretsar istället handlingen kring de två 

huvudpersonerna i bandet. Deras karaktäristiska utseende och det faktum att de skaffar konstgjorda 

karikatyransikten av personerna som står bakom Daft Punk, Thomas Bangalter och Guy-Manuel de 

Homem-Christo, tolkar vi som en större säkerhet i sin roll som robotar. Förvisso skulle dessa två 

figurer även kunna tolkas som helt vanliga robotar som är fast i en värld skapad av Daft Punk och 

deras mål är att bli sina skapare. Ungefär som en strävan att bli Gud, alternativt att komma närmare 
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Gud. Detta lyckas inte och deras strävan efter att bli mänskliga går om intet. Daft Punk själva säger 

i intervjuer att deras kroppar förvandlades i och med 9/99 buggen och att de sedan dess varit 

robotar. Detta kan också vara syftet med filmen, att visa strävan tillbaka till det som en gång var.

Denna senare tolkning liknar mer budskapet i filmen Interstella 5555 där rymdvarelser kidnappas 

och förs till jorden för att berövas sina sanna identiteter. De exempel vi ser i den filmen reagerar alla 

likadant på sin ofrivilliga förvandling. De blir apatiska, uppgivna och tappar livsgnistan. Detta 

skulle enligt denna tolkning kunna vara exakt det som hänt i Electroma men att det där istället är 

Daft Punk som kommit till en punkt där de instängda i robotkroppar vill frigöra sig, hitta en mening 

med livet och komma tillbaka till grunden av det de en gång tidigare var.

Genom dessa historier fortsätter de befästa sitt budskap som i förlängningen ger bandet sin 

autenticitet. De förmedlar starkt saknaden och förlusten av sitt riktiga jag. Giddens tar upp förlusten 

som en viktig del i uppbyggnaden av en autentisk bakgrund. Detta samtidigt som de förhåller sig till 

sin ”sanna” bakgrund som människor. Om vi snabbt går över Giddens fem punkter för autenticitet 

vi använt oss av ser vi att Daft Punk lyckats pricka in alla fem i sina filmer. Mest troligt är just att 

Daft Punk har tänkt igenom vad budskapen ska vara och på så sätt styrt handlingen. Detta har sedan 

lagts i en konstnärlig och annorlunda kontext som dessa två filmer är, Interstella 5555 som en 

animerad film och Electroma som en roadmovie där vackra långa klipp används för att sätta 

känslan, för att lyfta dessa budskap till en högre kulturell nivå.

Att det är på detta sätt kan givetvis ha flera förklaringar. Vår analys är starkt inriktad på att hitta 

dessa samband. Våra tolkningar kan därför styra oss i en viss riktning, en ficklampa lyser bara där 

man vill att den ska lysa. Men i och med att vi ser dessa tendenser i båda filmerna och till detta även 

i material såsom intervjuer känns det mer otroligt att det skulle vara en slump utan eftertanke. Gör 

vi däremot samma analys på någon annan artist t.ex. the Beatles eller Madonna kanske vi kommer 

till samma slutsats vilket inte på något sätt skulle göra utfallet i denna analys mindre sann. Klart är 

att Daft Punk medvetet bygger sin identitet och autenticitet med eftertanke och det kan vara en 

anledning till varför bandet är så uppskattat som det är frånsett den rent artistiska förmågan att 

producera musik.
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Vidare forskning

Då denna studie i det närmaste skulle kunna liknas vid en pilotstudie kan den med fördel appliceras 

på fler områden och i en djupare ingång kring ämnet. Att skapa en bild kring sig själv som person 

eller en grupp är idag en viktig del i det medierade samhälle vi lever i. Några av de  artister som 

idag använder sig av en starkt komponerad/medierad bild är bl.a. Lady Gaga, the Knife och 

Rammstein. Men egentligen skulle vi nog kunna dryfta oss till att påstå att alla medierade 

personligheter, band, skådespelare företagschefer eller liknande arbetar med att skapa en autentisk 

bild som antingen stämmer överens eller inte stämmer överens med verkligheten.

Det skulle med dessa premisser vara intressant att gå vidare i resonemanget hur det är möjligt att 

bygga upp en bild av en person/en grupp och vem det är som skapar bilden. I Daft Punks fall har vi 

sett att de till stor del driver sin egen image genom sin musik, sina filmer och genom intervjuer. Hur 

ser det ut i ett fall där bilden byggs upp av en tredje part i form av tidningar och TV? 

Samtidigt skulle det vara intressant att se hur en identitet kan förändras genom upprättelse och vad 

denna upprättelse kommer sig av. Mickey Rourke är ett exempel på en offentlig person som var 

bespottad av branschen och tabloiderna men som reste sig i och med en Oscarsnominering för en 

roll som i mångt och mycket påminde om den bild som byggts upp av skådespelaren i media. Hur 

går förändringen till och varför tror vi på denna nya bild som byggs upp framför den gamla?

Det finns som sagt enormt mycket att gräva ner sig i i frågan om identitet och autenticitet och vi 

hoppas denna förberedande studie kan fungera som en ingång till mer kompletta närstudier av 

liknande ämnen som Daft Punk.
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Bilagor
Bilaga 1: Transkiberade intervjuer, Daft Punk – Om musik och  

animation.

Del 1:

http://se.youtube.com/watch?v=kZeRqcTO_do

Del 2:

http://se.youtube.com/watch?v=kM4neTsgTZo

Daft Punk säger att musik och animation har egenskapen att kunna gå över gamla gränser, kulturer, 

språk, generationer och mänskliga raser i en intervju. 

De började skapa musik tillsammans när de var emellan 16-17 år. De försöker skapa personlig och 

innovativ musik som inte bara influerar musikaliskt. 

De talar om en olycka med sina maskiner där doktorer blev tvungna att rekonstruera dem till 

robotarna vi ser idag. Dock är inte musiken helt ”robot” utan en blandning av datorchipen i 

maskinerna de använder för att göra musik, deras modifierade hjärnor samt att de fortfarande har ett 

hjärta som slår. Detta blandar människan och maskin, vilket blir vad de är.

Albumet Discover heter just för att publiken ska upptäcka det. 

De ville förändra vad de hade gjort tidigare visuellt. Där väcktes idén med samarbetet med 

Kazuhisa Takenôchi. Artistiskt är de klara med musiken och vill nu transmedialt utveckla det 

visuellt. 
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http://www.pitchforkmedia.com/article/feature/46039-interview-daft-punk

De talar kring hela det multimediala framförandet.

Att de aldrig skulle låta någon annan ta deras plats på scen. 

Hur den elektroniska musikscenen ser ut idag gentemot för 10 år sedan. 

http://www.vbs.tv/daftpunk/Daft%20Scion%20radio%20interview.mp3

Här säger att deras ihållande popularitet beror på att de riktar sig mot en global publik samt att de 

inte endast fokuserar på det musikaliska i sitt artisteri. Det runt omkring musiken är inte endast där 

som marknadsföring utan alla delar (DVD, liveframträdanden, musikvideor samt filmer) har en lika 

stor vikt i helheten. Alla dessa konstformer tar deras budskap längre än vad bara musiken kunde ha 

gjort. Detta var ett medvetet beslut både ekonomiskt och konstnärligt. De handlar på detta sätt på ett 

helt egocentriskt sätt. De gör det för att de vill göra det så hoppas de på det bästa när det gäller 

mottagandet från publiken. 

Det finns inga skådespelare i Electroma, det är publiken som är skådespelarna för de är de enda i 

kommunikationen mellan filmen och publiken som är människa. De vill låta publiken vara aktiv i 

filmen med ett sökande efter logik, känsla eller handling. 

Utvecklingen inom medier, som nu börjar bli oändliga tack vare den industriella samt mekaniska 

utvecklingen, gör att det verkar finnas möjlighet att skapa och uppfinna nya konstformer. En miljö 

där både formen och verktygen kan skapas av artisten/producenten samt relationen mellan dem och 

publiken omformuleras. Hela kontexten ”konst” omformuleras(remedieras). 
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Bilaga 2: Transkribering Electroma 
Electroma (2007)
Daft Punk

Längd: 1:09:31

00:00:00 - 00:00:19 Scen 1

Olika klipp på bergväggar som har eroderat så segment samt revor syns. Mönstret som revorna 

skapar liknar människor och människohuvuden. Klipp till en svart bil som står parkerad framför 

bergväggen på en grusplan. Vinkeln byts till fronten där man ser en väg till höger i bild. Vinkel 

uppifrån, hörs även fotsteg i gruset och två personer går in i bild. De är klädda i svarta kläder samt 

hjälmar som glänser i solen. De stiger in i bilen och stänger dörrarna. Klipp till titeltexten som syns 

framför eldslågor som slår i vinden. Det står ”DAFT PUNK´S ELECTROMA”. 

00:00:18 - 00:01:47 Scen 2

Scen där de båda huvudkaraktärerna sitter i bilen och kör över ett ökenlandskap, vinkeln är från 

baksätet. Musiken börjar spela, ett surrande och cirkulerande ljud. Klipp utifrån bilen, kameran 

följer bilen framifrån. Vinkeln byts mot en bakifrån som följer bilen. Klipp till ett något närmare 

motiv. Baksidan av bilen syns i bild med registreringsskylten som lyder ”HUMAN”.  Vinkeln 

kommer närmare vägen och det enda som syns är vägstreck och asfalt åka förbi i hög fart. En högre 

vinkel där vi återigen ser ut över ökenlandskapet, bilen kommer in under kameran och man ser de 

två personerna i bilen. Kameran stiger över bilen igen och det byts till en vinkel från sidan som 

zoomar in på bilen som försvinner bakom en kulle. Musiken börjar stiga och ett mer ihärdigt snabbt 

ljud träder fram som går snabbare och snabbare. Bilen kommer fram bakom kullen och musiken 

övergår i ett mer melodiskt tema. Bilen kör ut ur bild.

00:01:48 - 00:05:30 Scen 3 

Klipp till en porträttbild av chauffören iklädd en silverhjälm med ett svart visir som täcker ögonen 

samt en smal springa där munnen ska vara. Klipp till passageraren som bär en guldfärgad hjälm 

med ett svart visir som kommer uppifrån toppen av huvudet ner till hakpartiet. Vinkel utifrån bilen 

när den kör förbi, vi ser att båda har svarta handskar med plattor i guldfärg. Musiken har nu även 

lyrik på engelska. Ett antal byten av vinklar som cirkulerar runt bilen när den körs fram längs vägen 
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samt bilder på miljön runt omkring. Musiken tonar ut och vi hör ljudet från motorn.

00:05:29 - 00:07:40 Scen 4

Klipp till bilder där vi ser öken åka förbi. Klipp till flammor som syns. Vinkel utifrån bilen där de 

börjar närma sig bebyggelse, en person på traktor kör framför dem. De kör om personen på traktorn 

som har en likadan hjälm som passageraren i bilen, guldfärgad med ett svart visir som går från 

toppen av huvudet ner till hakpartiet. Klipp till en person som står på en gata vid en butik iklädd 

vanliga kläder men med chaufförens hjälm som är silverfärgad med svart visir för ögonen samt en 

smal springa där munnen ska vara. Kameran panorerar ner längs gatan som är fylld med personer, 

både kvinnor och män, som bär hjälmar av samma slag. Den svart bilen kör i in bild och stannar vid 

ett övergångställe. Huvudkaraktärerna tittar sig ikring och folk tittar på dem sedan kör de vidare 

genom staden medan musiken börjar spela igen. Alla personer de ser bär dessa hjälmar men annars 

vanlig klädsel. Musiken ändras till den typ vi hörde innan, ett surrande och cirkulerande ljud medan 

huvudkaraktärerna svänger in vid en rund, låg byggnad med paraboler på taket. De kliver ur bilen 

och vi får för första gången se att de bär läderställ med ”daft punk” skrivet i paljetter på ryggen. De 

går in i byggnaden.

00:07:41 - 00:13:11 Scen 5 

Scenen börjar med ett svart rum förutom en ingång till nästa rum som lyser vitt, två figurer står i 

dörröppningen och ger svarta siluetter i kontrast mot det vita. Det är ett påträngande surrande som 

hörs. Vi kommer närmare och ser instrument samt datorer inne i det vita rummet. Vinkel byts till en 

inifrån det vita rummet och siluetterna i dörren blir vita. De två huvudkaraktärerna kliver in i 

rummet och ställer sig på varsin sida om dörren. Klipp till instrumenten och datorena i rummet som 

är fördelade jämlikt på båda sidorna av rummet.  De två huvudkaraktärerna leds fram av personerna 

i dörren, vänder sig om och blir stående. Två andra personer syns i bild som helt klädda i vita 

kläder, de brukar instrumenten samt datorerna i bakgrunden. De går ut ur bild och kommer tillbaka 

med slangar som sprutar ut rök över huvudkaraktärerna. Klipp till en närbild på en panel fylld med 

knappar som en av de vitklädda personerna trycker och vrider på. Klipp till huvudkaraktärerna som 

nu ligger i stolar som hissas upp en bit, ett vitt skynke läggs över deras kroppar. Två av personerna i 

vitt kommer fram till stolarna med var sin skål med oranget innehåll som hälls över 

huvudkaraktärernas huvuden. Detta penslas sedan jämt ut med hjälp av en spatel. En av det 

vitklädda personerna sätter på en klocka som räknar ner ifrån 99 till 0 medan arbetet med att få det 
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jämt fortgår. En kyl öppnas ur väggen utav en av de vitklädda och denne tar ut en bricka med öron, 

näsa, mun etc. En sådan bricka ställs fram vid vardera huvudkaraktär. Vita instrument används för 

att applicera delarna. En peruk tas fram till vardera och sätts på huvudet. En kamera panorering 

bakifrån framåt avslutas i vitt.

00:13:12 - 00:20:41 Scen 6

Scenen börjar med närbild på ett barn som cyklar på gatan iklädd hjälm medan tydlig musik spelas. 

Barnet stannar och ser på när de två huvudkaraktärerna går förbi iklädda vita overaller samt peruk. 

Kameran panorerar över deras huvuden och stannar framför. Vi får se deras nya ansikten som är 

stora och oproportionella liknande karikatyrer. De går längs med gatan medan stadens invånare 

stannar upp och tittar efter dem. De stannar upp vid ett barn som håller i en glass bredvid en 

glassbil. Musiken stannar, grodperspektiv upp mot huvudkaraktärerna. Barnet tappar sin glass på 

gatan och smälter i takt med att huvudkaraktärernas ansikten smälter. De ser sin reflektion i 

glassbilen rutor och tittar upp mot solen samtidigt som ansiktena smälter mer och mer. De vänder 

sig om och tittar på stadens invånare som tittar tillbaka på dem. Invånarna släpper det som de hade i 

händerna, väskor, slangar, tidningar etc., och börjar gå emot huvudkaraktärerna. Klipp till 

eldflammor som rör sig framför kameran. 

00:20:42 - 00:24:48 Scen 7

Huvudkaraktärerna springer med händerna uppsträckta längs en gatan medan kyrklig musik spelas. 

De snubblar fram och irrar omkring samtidigt som hjälmarna träder fram bakom de ditsatta 

ansiktena. Klipp till invånarna i staden när de går i en samlad klunga i jakt efter huvudkaraktärerna 

nedför gatan. Klipp till solen sedan tillbaka till gatan och vi ser delar av ansiktena falla till marken i 

lösa kladdiga bitar medan huvudkaraktärerna raglar fram. De kommer fram till en bensinmack och 

går in på toaletten från gatan där de gömmer sig och invånarna går förbi. Klipp till eldflammor som 

rör sig framför kameran, musiken tonar ut. 

00:24:49 - 00:26:40 Scen 8

Huvudkaraktärerna står framför speglar och ser på när ansiktena faller av ner på golvet samt på 

deras vita overaller, ljuset i taket blinkar. Musik börjar spelas igen. Den ena försöker trycka tillbaka 

ansiktet på rätt plats medan den andra vänder ryggen till och tar av sig peruken samt sliter av 

ansiktet i delar som denne slänger i toaletten. Kameravinkel ner i en smutsig toalett där det ligger ett 
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ansikte som spolas ner och försvinner. Den andra står fortfarande kvar och försöker laga sitt ansikte 

medan den andra tar av resterande bitar och torkar bort det sista med papper. Denne tar av sig sina 

vita handskar som visar dennes guldfärgare händer samt tar av sig den vita overallen. De vänder sig 

mot varandra och den som tagit av sig allt ger papper till den andre som nu endast har öron och 

peruk kvar på huvudet.  Musiken slutar och denne börjar torka av resterna som är kvar. 

00:26:41 - 00:31:56 Scen 9

Huvudkaraktärerna går ut från toaletten och tittar sig omkring iklädda sina läderställ samt hjälmar. 

De går förbi gamla industrilokaler på en grusväg, det börjar mörkna och syrsor hörs. Klipp till ett 

järnvägsspår som de följer på sidan. Porträttbilder på de båda när de går, solen har nu gått ner. De 

går ur bild och det klipps till när de går längs med spåret. Ett frakttåg kör förbi medan klockor 

klämtar och det dånar från tåget. Klipp till eldflammor som rör sig framför kameran. Klipp till när 

de går längs med spåret, den ena framför den andra. De går över en bro i ökenlandskap. Det klipps 

upp mot himmelen som täcks av moln, det hörs mullrande ljud. De fortsätter gå ifrån kameran längs 

spåret med mer vegetation på båda sidorna. Klipp tillbaka till det vita rummet med instrument och 

datorer, klassisk musik spelas. Klipp tillbaka till huvudkaraktärerna, solen börjar nu gå upp. Klipp 

tillbaka till det vita rummet där kameran zoomar ut från instrumenten, datorerna samt stolarna. 

Denna klippsekvens sker två gånger tills kameran är ute ur rummet. Tillbaka i öknen stannar den 

ene upp en kort stund och den andre vänder sig om, sedan börjar de gå igen med ryggen mot 

kameran. Musiken slutar.

00:31:57 - 00:40:04 Scen 10

Huvudkaraktärerna går genom öknen i solsken. Olika klipp som visar dem på nära håll samt på 

avstånd, det hörs fotsteg, vindsus och fåglar. Några klipp på sanddynor, musik börjar spela. 

Sanddynorna förvandlas in till en naken kvinnokropp liggandes på rygg med ben isär. Kameran åker 

in i skuggan mellan benen, musiken stannar och det blir svart. 

00:40:05 - 00:46:07 Scen 11

De båda huvudkaraktärerna går igenom öknen med ryggarna mot kameran. Den ene halkar efter och 

stannar, den andre fortsätter en bit men vänder sig om efter en stund och tittar tillbaka. Den första 

vänder blicken ner mot marken medan den andra kommer gåendes tillbaka in i bild. Denna stannar 

framför den andra och tittar in i hjälmen, den förste tittar upp och börjar knäppa upp jackan. Tar av 
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sig den och visar ett svart underställ, vänder sig om och visar även upp en panel på ryggen med en 

spak som skyddas av ett genomskinligt lock. Den andre tittar på panelen, lyfter på locket och drar i 

spaken. Panelen börjar pipa och en nedräkning börjar från 59 och neråt. Den förste börjar gå ifrån 

den andre mot andra sidan av bilden. Nedräkningen går i exakta sekunder. Denne stannar och det 

klipps till panelen som visar åtta sekunder som tickar neråt, spänner handen. Nedräkningen slutar 

och karaktären sprängs i bitar i en dov smäll. Detta visas i olika klipp och vinklar. Pianomusik 

börjar spelas. Den andre tittar ner i marken men går sedan sakta fram till platsen för explosionen, 

musiken stannar och denne börjar samla ihop delarna till en hög. Lägger på den sista biten och går 

där ifrån in i solen som håller på att gå ned. 

00:47:08 - 00:55:50 Scen 12

Olika klipp där den kvarvarande huvudkaraktären kommer emot sedan ifrån kameran i disig 

ökenmiljö, vinden hörs. Klipp till eldflammor som rör sig framför kameran. Klipp till kvarvarande 

karaktär stående ute i öknen täckt av damm, denne tittar sig omkring. Byten av vinklar som visar 

karaktären, stannar vid en bild där denne står på knä och tar av sig jackan som slängs på marken. 

Klipp till porträttbild där karaktären böjer sig ner tills hjälmen möter marken. Karaktären försöker 

nå sin panel på ryggen med båda händerna, vilket inte lyckas. Klipp till vinkel från sidan där denne 

sitter på knä igen, klipp till vinkel framifrån där karaktären tar av sig hjälmen och visar ett ”ansikte” 

gjort av kretskort samt elektroniska komponenter. Karaktären håller upp hjälmen framför sig, torkar 

bort damm med ena handen, höjer hjälmen över huvudet och börjar slå den i marken ett flertal 

gånger tills den går i bitar. Karaktären tar upp en bit från hjälmen och håller upp den mot solen med 

den andra handen bakom. Det börjar ryka från handen bakom biten, ett hål bildas och handen slår 

upp i lågor. Ljudet från vinden och lågorna hörs samtidigt som det klipps till en vinkel där 

karaktären ser på handen när den brinner. Handsken smälter bort och ett metallskelett träder fram 

under medan fingrarna rör sig. Klipp till eldflammor som rör sig framför kameran, kameran får 

fokus på det som är bakom flammorna och karaktärens ”ansikte” syns. 

00:55:51 - 1:02:44 Scen 13

Svart bild. Musik börjar spela och karaktären syns stå helt i brand mot svart bakgrund medan denne 

går mot kameran.  Flammorna lyser upp den närliggande marken medan karaktären går från ena 

sidan av bilden till den andra, samtidigt som kameran följer färden förbi och bort. Det blir svart. 
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Bilaga 3: Transkribering Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar  
5ystem

Interstella 5555 (2003)
Daft Punk
Längd: 1:08:00

00:00:00 – 00:01:00 Intro

En närbild på en man som talar japanska visas i mitten av bilden. Bilden är suddig och svartvit med 

ett högblankt  huvud till höger i bilden. Den lilla bilden försvinner för att lämna plats åt förtexter 

men återkommer igen denna gång avbildande samma talande man fast i närbild. Mannen bär 

glasögon, mörka kläder och någon sorts huvudbonad. Bilden försvinner igen men kommer tillbaka. 

Denna gång avslöjar bilden två robotliknande varelser med högblanka huvuden iklädda kostym som 

sitter på vardera sidor om mannen som talar. Bilden blir svart igen men kommer tillbaka igen där vi 

ser mannen som fortsätter prata på japanska med armarna från de robotliknande varelserna på var 

sida om honom.

00:01:00 – 00:06:35 One More Time

Bilden går över i helt svart för att övergå i partiklar i form av vita streck som färdas emot tittaren 

med centrum i mitten och som expanderar ut i kanterna av bilden. De vita strecken blir mer och mer 

påtagliga. En gul kontur av en gitarr flyger fram framför oss och åker in i centrum. Strecken ebbas 

ut och gitarren förvandlas till en stjärna med bakgrund av en en stjärnhimmel. Stjärnan blinkar till 

och vi får se den, följd av en lång svans, åka in i en rund galax med färger från vitt i centrum 

övergående till lila i ytterkanterna.  Bilden panorerar över nebulosor och stjärnor för att till slut 

fokusera på en grön planet omgärdad av en rund blänkande cirkel och tre himlakroppar i färgerna 

vit, blå och orange. Svag musik hörs och bilden åker närmre den gröna planeten.  Nästa bild visar 

en himmel ackompanjerad av lodräta streck på högersidan. Det panorerar nedåt och när planetens 

yta börjar synas klipper bilden till en närbild på nedre delen av ett ansikte. Ansiktet är blått till 

färgen men ser ut som ett människoansikte. Munnen rör på sig och sjunger One more time i takt till 

musiken. Vi får se streck som kröker sig över ytan på planeten. Stora vågiga sträck i färgerna blått 

rött och lila. Ytan på planeten är svart och snart så visar sig en en stad nere på ytan av planeten. 

Staden är ett myller av ljus och när vi kommer närmre avslöjas byggnader och torn med mycket ljus 
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och kurviga former. Byggnaderna är svarta men de omgärdande ljusen lyser upp allt i ett skimmer 

av pastellfärger i kulörerna rosa, turkos, blå och gul. Bilden fokuserar på en kupolformad byggnad 

som är upplyst inifrån. Utanför står det höga träd med rosa kronor och smala raka stammar. Överallt 

glittrar det av ljus.

Vi kommer in i byggnaden och får se fyra personer i snabb följd. Alla är människoliknande varelser 

med blå hud. Den första vi får se har ett litet afro, en tröja utan ärmar som är vit upptill och orange 

nedtill. På huvudet har personen ett pannband med en stor röd rubinliknande sten i mitten 

omgärdad av en mindre på vardera sida. Personen står bakom en grå keyboard och spelar. I 

bakgrunden blinkar lampor i färgerna gul, och röd.  Bilden växlar snabbt till två andra personer som 

har liknande klädsel. Den ena är en kvinna som har ett hål utskuret i kläderna i formen av ett hjärta. 

Hon har också långt blont hår och en gitarr i händerna. Den andra personen är en man och har 

halvlångt blont hår men med liknande ställ och mundering som de tidigare. Båda har ett likadant 

pannband som den första personen. I sista bilden får vi se en kille med långt brunt hår i samma ställ 

sånär som på att han även har svettband på armarna med en rubin i som liknar utsmyckningen på 

pannbandet. Han sitter bakom ett trumset med trumpinnar i händerna och ler brett med sin stora 

mun. I bakgrunden pulserar ljus.

Musiken är påtaglig och vi får se en folkmassa som dansar med leende på läpparna. Alla ser ut på 

liknande sätt som bandmedlemmarna frånsett att de inte har det rubinförsedda pannbandet. Vi får se 

en översiktsbild av stället de spelar på och i mitten står en scen kraftigt upplyst och omgärdad av 

platåer som är fulla av dansande personer. Ett flertal stora pelare står i den väldiga arenan. Pelarna 

ser ut som tvinnade trädstammar och är en bit ifrån toppen ihåliga, ur håligheterna skiner blått ljus. 

Bandet står uppradade på scenen och spelar musik samtidigt som de gungar i takt med den. I 

förgrunden ser vi händerna från en folkmassa som klappar i takt med musiken. Ljuset skimrar och 

visar hur hela stället är fullpackat med folk som dansar med. Bilderna växlar mellan bandet och 

publiken och när det fokuserar på bandet ser vi att det är killen med afro-frisyren som sjunger. Stort 

fokus ligger på att växelvis zooma in på instrumenten medlemmarna i bandet spelar på och andra 

detaljer runt omkring som blinkande discoljus. Efter ett tag får vi se utanför arenan igen, musiken 

spelar fortfarande och bilden panorerar över taket där ett antal paraboler är monterade. Sedan 

kommer bilder på små hus där gluggarna och dörrarna är upplysta. Husen är kupolformade och 
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vissa står på pelare en bit över marken medan andra står på marken. En bild av bandet kommer upp 

igen. Denna gång i form av en cirkel vi ser bandet igenom. Runt om cirkeln är färgen orange och 

brunskiftande. Cirkeln är lite suddig. Efter detta får vi se insidan på ett hus där cirkeln sitter i en av 

väggarna. I huset befinner sig ett antal personer som dansar, sitter och står. Vi får efter detta se ett 

par personer som står och dansar på en balkong med staden och arenan i bakgrunden. Bredvid dem 

står en pedistal som en cirkel svävar på. I cirkeln ser vi bandet som spelar.

Vi kommer in i arenan igen och musiken blir lugnare och visar hur publiken och bandet långsamt 

rör sig i takt till musiken. Personerna i bandet visas i slow motion, varje bandmedlem för sig. Bilden 

rör sig upp till ett högt torn med lampor på. Vi kommer in i tornet och får se en sal som är helt öde 

sånär som på tre personer. Längst bort i rummet finns en stor skärm med en bild av planeten. På 

golvet står stora kontrollbord med stolar. Längst fram sitter de tre personerna klistrade vid en skärm 

som visar bandet. Personerna har hjälmar på huvudet och uniform på sig.

Bilden visar hur något äntrar atmosfären på planeten och går sedan tillbaka till rummet där de tre 

personerna sitter. Det dyker upp en röd prick på den stora skärmen som närmar sig planeten. 

Personerna märker inget eftersom att de tittar på skärmen med bandet. Vi får se att det som var en 

röd prick på kartan är ett silvrigt strömlinjeformat rymdskepp som rör sig ner mot ytan på planeten. 

Skeppet fäller ut en liten parabol och tar upp ljudvågorna från spelningen. Vi får se en mörk gestalt 

som slår fingret mot benet i takt samtidigt som denne får upp en stor skärm framför sig som visar 

det spelande bandet. Den mörka gestalten som bär någon slags kappa med huva trycker på några 

knappar och vi får se en sammanbiten mun som börjar le. Personen har inte blå hud. En lucka 

öppnas under skeppet och skickar ut små skepp som åker ner mot ytan av planeten. I 

kontrollrummet med de tre personerna ser vi att den röda pricken ger ifrån sig tre mindre prickar 

som rör sig mot planeten. Personerna märker fortfarande ingenting och de tre prickarna åker in i 

planeten.

Vi får se hur skeppen åker precis över ytan på planeten på väg mot staden där bandet spelar. Efter en 

kort bild på bandet får vi se sju varelser med gasmasker för ansiktet, svarta huvor och 

stridsmundering. Skeppen stannar över tornet och arenan där bandet spelar. De mörka gestalterna 

åker ner i en ljusstråle samtidigt som vi får se att ingen av de dansande anar oråd. Gestalterna 

omringar arenan. En av de tre personerna hämtar en dricka och ser de röda prickarna på den stora 
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skärmen. Han springer till larmknappen och samtidigt som gestalterna går in i arenan trycker han på 

larmknappen. 

00:06:35 – 00:10:24 Aerodynamic

Tornets stora lampor börjar blinka och vi får se hur en av gestalterna stänger av strömmen så att 

ljusen i arenan släcks. Inne i arenan blir alla oroliga. De mörka gestalterna kommer in och sprutar 

rosa gas över alla därinne så att de somnar. Några gestalter landar på scenen och sprutar gas på 

bandmedlemmarna men den ljushåriga killen med gitarren lyckas springa iväg. Han slår ner en av 

gestalterna i farten och lyckas komma ut ur arenan. De andra bandmedlemmarna lyfts upp av 

gestalterna och bärs iväg. Den ljushåriga bandmedlemmen springer men en av gestalterna skjuter 

honom i ryggen med en gasförsedd pil från ett guldfärgat armborst. Bandmedlemmen segnar ihop 

och bli inpackad i en kuvösliknande låda precis som de övriga bandmedlemmarna. Dessa lådor 

lastas sedan på de tre små skeppen som sedan åker iväg till det stora skeppet som ligger i 

omloppsbana runt planeten. Skeppet åker iväg och då ser vi personen som stod framför skärmen i 

skeppet och hur han har tagit av sig huvan. På planeten ser vi hur en av personerna i tornet sträcker 

sig efter en knapp och trycker på den. Gitarrsymbolen som syntes i början av filmen börjar lysa på 

skärmen och vi slungas ut i rymden till en annan galax.

00:10:24 – 00:14:49 Digital Love

När vi kommer fram får vi se en kille i rymddräkt som tvättar sitt skepp som ser ut som en elgitarr. 

Rymddräkten liknar den som NASA använder under rymdpromenader. Han är också blå i huden och 

när han kommer in i skeppet ser vi hur väggarna är täckta med bilder av bandet och speciellt en stor 

bild av den kvinnliga bandmedlemmen. Han lägger sig i sängen för att sova och drömmer om 

flickan i bandet. Vi får se hur de dansar i viktlöst tillstånd med rosaskimrande bakgrund. Men han 

vaknar av att en röd lampa blinkar och sätter sig i en stol som för honom ner i golvet sedan framåt i 

en lång korridor tills det att han befinner sig i förarsätet på rymdskeppet. Interiören består av ett 

antal skärmar och en joystick som är placerad mellan knäna. Han trycker på en blinkande knapp och 

får reda på vad som har hänt genom stillbilder av gestalterna och hur de för bort bandet. Vi får se 

hur han söker upp det blanka skeppet genom enkel grafik i form av cirklar och trianglar på en 

skärm. Han åker efter genom rymden. 

Vi får se hur kapslarna som bandet stängdes in i sänks ner genom taket i ett rum som har väggar där 
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färgen ändrar struktur hela tiden, det ser ut som flera olika färger som rörs om. I detta fall är det 

röda och blåa färger. Vi ser hur den figuren med kappan står framför bandmedlemmarna och 

skrattar  i ett stort ändlöst rum. Det silvriga skeppet åker in i en roterande vit romb och försvinner. 

Efter kommer gitarrskeppet som när det åker in i romben hamnar i ett ställe med pastellfärger där 

blixtrande bollar gör så att skeppet måste gira. Gitarrskeppet blir träffat av en boll och piloten 

tappar kontrollen men lyckas ändå följa efter det stora skeppet som åker till en planet som liknar 

jorden. När det stora skeppet kommer in i atmosfären och går in för landning byter det form till ett 

jumbojet och landar på en flygplats i ett alplandskap. Bandmedlemmarna lastas av och förs in i 

hangarer. Gitarrplanet följer efter men kraschar på grund av sina skador i en skog.

00:14:49 –  00:18:55 Harder, Better, Faster, Stronger

De fyra bandmedlemmarna förs i sina kapslar långt ner under jord där de strippas på allting de har 

på sig av maskiner. Pannbanden med rubinerna läggs i askar och kläderna skärs upp med 

laserstrålar. Allt sker på ett löpande band. Varje medlem blir sedan scannad av en maskin som sedan 

sänker ner dem i ett nytt rum där deras minnen spelas in och byts ut med nya där bakgrunder byts ut 

och deras hudfärg blir människolik. De gamla minnena spelas in och läggs sedan i en personlig ask. 

När detta är klart sprutar maskinen färg på varje medlem så att de ändrar hudfärg så att de ser ut 

som människor. Därefter får de kläder och glasögon som ser ut som om de kommer från jorden. Det 

inspelade materialet från spelningen på hemplaneten ändras också för att passa in med deras nya 

look. Videoandet med spelningen skickas till ett skivföretag som heter Rcompany. 

Skivbolagschefen tittar på videon och ringer till personen som rövade bort bandet.

00:18:55 – 00:22:26 Crescendolls

Mannen som rövade bort bandet åker med de omgjorda bandmedlemmarna till en stad med flygplan 

och sedan vidare till Rcompany i en limousine. Med på resan är även två livvakter i vit skjorta och 

svart kostym. Mannen som rövade bort bandet är också klädd i svart kostym, är lite rund om magen 

och har ganska långt sptretigt vitt hår. Väl framme ser vi hur en hög byggnad reser sig framför dem. 

Staden ser ut som en storstad t.ex. New-York. De kommer upp till skivbolagschefens stora kontor 

med spartansk möblering och han hälsar på den onde mannen som för enkelhetens skull kallas 

“Managern” från och med nu. Bandmedlemmarna är frånvarande och gör som managern vill när 

de släpps in i en studio. I studion greppar bandmedlemmarna sina instrument och börjar spela. Det 

sitter en ljudtekniker i studion som trycker in två knappar och ett band börjar rulla. Bandet ser ut 
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som ett gammalt magnetband. Skivbolagsdirektören hoppar av glädje och skakar hand med 

managern när han hör resultatet. Efter detta får vi se en kameralins och en bakgrund som blixtrar. 

Framför kameran står bandmedlemmarna och bakom står managern med livvakterna. Efter detta får 

vi se affischer av bandmedlemmarna och personer som går förbi dem. Bilden visar sedan en 

skivaffär där bandmedlemmarnas bild finns överallt på skivor, tv och i provlyssningsmaskiner. 

Deras namn är crescendolls. Sedan följer ett antal klipp där bandmedlemmarna befinner sig på TV-

intervju, spelning och autografskrivning. På autografskrivningen vill ett fan hälsa på tjejen i bandet. 

Hon blir påmanad av managern att sträcka fram handen och när handslaget är slutfört tittar hon på 

sin hand med sorgsna ögon. Det fortsätter med spelningar och bilder som visar att låten “One more 

time” klättrar stadigt på listorna. Allt avslutas med att vi får se managern sitta framför världskartan 

där nummer ett är utplacerat på alla världsdelar.

00:22:26 – 00:24:18 Nightvision

Killen som störtade med gitarrskeppet står i regnet och blickar ut över en upplyst stad på natten. 

Han bär en lång kåpa som är brun. Staden består av en blandning av höga och låga skyskrapor. 

Bilden skiftar till att vi får se hur bandmedlemmarna är helt uttröttade. De befinner sig i ett 

hotellrum som är stort med lite möbler, ett piano och några soffor. En livvakt tar tag i killen med 

afrofrisyren. Gitarrkillen står vid pianot som är överbelamrat med bilder på Crescendolls. 

Trummisen försöker skriva autografer inmurad bland massor av fanbilder men han lyckas bara göra 

prickar med pennan. Gitarristen försöker gå ut men möter managern i dörren. Tjejen tittar ut över 

staden från det hotellrum de befinner sig i. Hon sträcker fram handen och nuddar ett 

panoramafönster. Hon tittar därefter på handen.

Vi får se hur killen med gitarrskeppet rör sig i slumområden. Han passerar ett par uteliggare som 

värmer sig vid en brasa som brinner i en tunna. Då kommer en polisbil och sätter på sirenerna och 

lyser på killen med gitarrskeppet. Han flyr in i en liten gränd med lite affischer på väggarna. 

Polisbilen åker förbi bakom. Han passerar ett par Crescendolls affischer och ett tunnelbanetåg rusar 

förbi. Vi får se in i tåget där människor dansar omgivna av skärmar som visar hur Crescendolls 

spelar. Killen med gitarrskeppet håller upp sin hand mot bilden av gitarrtjejen.

00:24:18- 00:28:12 Superheroes

En röd och vit helikopter flyger emellan de höga husen i staden. Ljuset på byggnaderna är 
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orangegult. Helikoptern flyger över en parkering som är full av bilar i olika färger. Sedan får vi se 

en stor arena full med folk som jublar. Efter detta följer olika bilder på fans och översiktsbilder över 

den ovala arenan där det blixtrar till då och då av fotoblixtar. Flera av fansen har klätt ut sig för att 

likna de olika bandmedlemmarna. En zeppelinare som det står Crescendolls på flyger över arenan 

när bilden växlar till scenen där en symfoniorkester sitter. Scenen är vit med en stor skärm i 

bakgrunden. Nästa bild visar hur managern hissas upp ur golvet. Han har en vit kostym och ler 

samtidigt som publiken börjar jubla. Den stora skärmen som står bakom scenen börjar räkna ner 

från 5. Bilden växlar mellan den stora skärmen och scenen när det räknar ner. Mellan varje siffra 

visas bandmedlemmarnas instrument och hur orkestern rättar till sina positioner. Det visas också 

översiktsbilder på hela scenen och stadion. Bandmedlemmarnas instrument gnistrar av blankhet. 

När siffrorna räknat ner till ett höjer managern taktpinnen och ett fyrverkeri avlossas framför scenen 

och täcker den i rök. När röken skingrar sig stå bandmedlemmarna vid sina instrument och spelar. 

De är koncentrerade men dansar lite när de spelar. Bilderna växlar mellan bandet, publiken, 

managern och översiktsbilder från arenan.

Sedan visas en bild av månen och en figur dyker upp som flyger ner mot marken. Det är killen med 

gitarrskeppet som flyger ner mot arenan, stannar i luften precis över publiken och svävar sedan fram 

mot scenen med hjälp av jetstrålar från sitt bälte. Han landar på scenen och tar upp en manick som 

han riktar mot gitarristen i bandet. Killen med gitarrskeppet skjuter iväg en stråle som träffar en 

liten utstående kula på gitarristens glasögon. Kulan byter färg från röd till blå och vi får se hur 

gitarristens glas i glasögonen blir svarta för att återgå till den tidigare färgen blå. Ögonen bakom 

glasögon spärras efter detta upp på gitarristen. Managern märker vad som är på gång och tittar bak. 

Killen med gitarrskeppet lyckas utföra samma procedur på trummisen och keyboardspelaren men 

när han ska göra det på gitarr tjejen ställer sig managern i vägen och stoppar strålen. Managern 

håller ett silvrigt och äggformat vapen i händerna så de tre bandmedlemmarna och killen med 

gitarrskeppet flyr därifrån. De hittar en grå van som de sätter sig i och åker bort ifrån arenan på en 

motorväg. Snart kommer två stora svarta bilar ikapp och vi får se hur en av livvakterna siktar med 

ett äggformat vapen. Det går en röd stråle från vapnet som visar en prick på nackstödet i den grå 

vanen där killen med gitarrskeppet sitter. Livvakten skjuter men killen med afrofrisyren håller upp 

en väska som skottet studsar emot och träffar killen med gitarrskeppet. Livvakterna kör upp bredvid 

vanen och siktar med ett vapen mot killen med gitarrskeppet. Innan de hinner skjuta krockar de med 

en lastbil som kommer i mötande körfält och vanen åker iväg ensam mot staden.
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Ur vraken från livvakternas bilar kommer en av livvakterna fram haltande. Vi får se den andra 

livvakten i närbild och i huvudet har han en reva som avslöjar ett metalliskt skelett. Bakom 

solglasögon börjar en röd prick att lysa. Tillbaka i vanen ser vi hur guldfärgat blod droppar ner för 

armen på den träffade killen med gitarrskeppet.

00:28:12 – 00:31:34 High Life

Vi får se hur två maskindörrar öppnar sig framför livvakterna. Deras ögon lyser rött och skadorna 

från bilkraschen är borta och ersatta med plåster och gråfärgad hud. Efter detta får vi se hur ena 

livvakten kör en limousine i staden. I baksätet sitter den andra livvakten, gitarrtjejen och managern 

som dricker champagne. Limousinen stannar utanför ett ställe som pryds med texten Cosmic Space. 

De går alla in i byggnaden där den runda ingången är kantad av två personer i svarta, figursydda 

kostymer. Efter detta får vi se en catwalk där kvinnor går och poserar. Ett stort antal fotografer står 

på ena sidan av catwalken och fotograferar. I denna samling finns det en kamera som rör sig från 

sida till sida. Vi får se inifrån kameran hur den fokuserar på managern och gitarrtjejen när de sätter 

sig ner på den främsta raden på andra sidan catwalken. Sedan får vi se att den som håller i kameran 

liknar trummisen ifrån bandet. Catwalken visas igen och den avslutas med att en liten man i rosa hår 

och balettskor hoppar in på catwalken med en kvinna i handen och vinkar åt alla besökare.

Ny bild och två champagneglas slås ihop i en skål. Managern står i en lokal full med människor och 

samtalar med någon. Då kommer den lilla gubben med det rosa håret fram till managern. I handen 

håller han en grön klänning. Managern ler och tittar åt gitarrtjejen som står lutad mot en av 

väggarna med de två livvakterna bredvid sig. En av livvakterna tar tag i gitarrtjejens haka och 

vinklar upp hennes ansikte mot managern. 

Bilden byts och vi får se två dörrar öppnas. In i ett rum går managern med sin lila kavaj i handen. 

Gitarrtjejen står och tittar i en spegel med den gröna klänningen på sig. Managern tittar nöjt på 

henne och vänder sig om för att gå ut ur rummet. Han sätter på sig kavajen och ur den ramlar ett 

metallblankt kort. Han märker det inte så gitarrtjejen går fram och plockar upp det. Hon vänder på 

kortet och en röd text uppenbarar sig där det står “DarkwoodManor, 05/05, 05:55”. Hon stoppar 

kortet i urringningen och beger sig ut i hallen där de två livvakterna och managern väntar.
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Vi får se en svart limousine som stannar utanför ett hus. På marken ligger en röd matta och platsen 

är omgiven av folk som står och sträcker armarna ur luften. Ur limousinen går två personer som 

stannar en bit bort från bilen och låter sig fotograferas. Ett antal olika personer i olika kläder visas 

när de går upp för röda mattan och fotograferas. Vi får se en skärm som visar en text och en 

guldskiva, texten lyder “The Golden Record Award”. En vit limousine kommer fram till röda 

mattan och ur den stiger först managerna och sedan gitarrtjejen. När gitarrtjejen kliver ur bilen 

sträcker människorna runt omkring upp armarna i luften. Gitarrtjejen och managerna går upp för 

röda mattan och stannar till för att bli fotograferade. Band fotograferna ser vi trummisen stå 

förklädd till fotograf.

Inuti byggnaden får vi se ett antal artister som uppträder med sång och musik. Allt mynnar ut i en 

ridå som går upp och avslöjar en smokingförsedd man på en stor scen med en mikrofon på ett stativ 

framför sig. I bakgrunden är det en stor skärm med en guldskiva och texten “The Golden Record 

Awards”.  Mannen sträcker ut armarna och publiken klappar i händerna. Han gör sedan en gest med 

högerarmen och en man försedd med cowboyhat och en kvinna i gul klänning går fram till ett litet 

podium. Vi får se hur de tar fram en lapp samtidigt som vi i bakgrunden får se texten “The 

nominations are”. Sedan följer att antal klipp på den stora skärmen som först presenterar några 

personer och sedan ett namn. Namnen som kommer fram är “Black Birds”, “Trilogy”, “Daft Punk” 

och “Crescendolls”. Det lilla klippet som föregår texten Daft Punk innehåller två personer. Den ena 

med glansigt metallliknande huvud med en skärm där texten “PEACE” är skriven och den andra 

med en guldfärgad hjälm där framsidan består av en skärm som visar konturen av en femuddig 

stjärna. När texten visats klart växlar det ner till bilden av de två robotarna och på den silver 

färgades skärm står det “HAPPY” och i den andra robotens skärm kommer det upp ett frågetecken.

När den presentationen är klar tar killen vid podiet upp en lapp ur ett kuvert. På skärmen står det 

“and the winner is...” och efter ett tag kommer texten “Crescendolls” upp. Alla börjar klappa i 

händerna och de två robotarna i publiken visar nya meddelanden i sina displayer. Den silvriga visar 

ordet “GREAT” och den andra ett hjärta som gått i kras. Managern, gitarrtjejen och 

skivbolagsdirektören går upp på scenen och tar emot en guldskiva av mannen i cowboyhatt. 

Managern håller upp tavlan med skivan i samtidigt som folk tar kort. Då får vi se hur trummisen 

står med en manick bakom alla fotograferoch skjuter iväg en stråle som förstör den lilla antennen på 

gitarrflickans glasögon. Glasögonen flimrar till och trummisen vinkar åt gitarrflickan som snabbt 
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går ner från scenen. Managern märker inget eftersom att han fortfarande stirrar på den inramade 

guldskivan han håller i sina händer.

Trummisen springer före gitarrtjejen ut på gatan där det regnar och är mörkt. En taxi sladdar runt 

hörnet och stannar framför dem. Både trummisen och gitarrtjejen hoppar in i taxin. Taxin kör iväg 

och sladdar i en kurva. Vi får se himlen där molnen skingrar sig så att månen kommer fram.

00:31:34 – 00:35:17 Something about us

Taxibilen åker vidare in i ett nedslitet kvarter. Det är graffiti på väggarna och i en gränd ser vi 

bilden av en pojke ,upptryckt mot en vägg, som blir förhörd av två poliser. Taxibilen kör förbi och 

pojken försöker springa därifrån men ramlar in i en vägg. Taxibilen kommer fram till en rad av stora 

förvaringshus och stannar utanför ett av dem som det står C 27 på. De, gitarrtjejen, trummisen och 

killen med afrofrisyren, går ut ur taxin och in i det stora huset. Huset är fyllt av stora fraktlådor och 

gitarrtjejen ser vanen som är trasig efter det skott livvakterna sköt i den tidigare biljakten. De tre 

personerna går in bakom lådorna och hittar gitarristen i bandet stå hukad över en svagt blålysande 

person, det är killen med gitarrskeppet som ligger på en sliten madrass med ett bandage runt axeln 

som är smutsigt av gult blod. Han sträcker ut sin skadade arm mot gitarrtjejen och ler. Hon tvekar 

men lägger till slut sin hand i hans. Då byts bilden och de flyger runt i luften över ett landskap som 

liknar deras hemplanet. De landar i kronan av ett rosa träd och kronan som ser ut som en rosa boll 

flyger med dem upp i luften. Det glider stående på den rosa kronan över vattnet och efter ett tag 

flyger killen med gitarrskeppet upp i luften med handen utsträckt mot gitarrtjejen.

Bilden är tillbaka i lagerhuset och gitarrtjejen har, när hon tittar i sina händer, en prisma i handen. 

Denna blinkar till och visar en scen med bandet som spelar. Bandet består av av bilder i miniatyr 

som ser ut som dockor som spelar. Allt detta på en cirkelformad upplyst scen svävande över 

gitarrtjejens händer. När bandmedlemmarna tittar på de små dockorna på scenen ser vi avbilden av 

deras riktiga jag. De fortsätter att titta på det lilla bandet som spelar och i bakgrunden av bandet får 

vi sedan se hur killen med gitarrskeppet ligger livlös.

00:35:17 – 00:39:01 Voyager

Vi får se hur skåpbilen med hål i bakrutan åker ifrån de stora lagerhusen, genom staden och ut bort 

från staden på en av gatlampor upplyst väg. Vi får se hur bilen åker på en landsväg nära kusten med 

60



Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

en fyr i bakgrunden. Sedan visas en bild på hur solen går upp vid en bergig horisont. I bilen sitter 

bandmedlemmarna tysta och tittar ut genom bilrutorna. Gitarrtjejen sitter i passagerarsätet där fram 

och håller i prismat hon fått av killen med gitarrskeppet. Trummisen och killen med afrofrisyren 

som sitter i baksätet tittar ut och ser ett barn som rider på en häst som följs av två föl på en äng. 

Några människor arbetar på en åker och en liten flicka vinkar till bilen som åker förbi på 

landsvägen bredvid åkern. Bilen åker över en bro med ett vattenfall i bakgrunden, en regnbåge syns 

i förgrunden. Bilen fortsätter att åka. Vägen är kantad av två stora gulgröna fält där vinden vajar det 

som växer på fältet. Längst bort på fältet står en stor byggand med ett torn som pryds av ett kors. 

Bilen åker igenom en tät lövskog som när den öppnar sig avslöjar ett stort träd. Framför trädet 

slingrar sig en väg genom stora sädesfält det finns även partier med träd i kanterna av bilden. 

Trummisen i bilen lutar sig fram i förarsätet samtidigt som han pekar rakt fram. Vi får se det stora 

trädet som är beläget på en hög kulle med branta sidor. Vänstra sidan av kullen är täckt med vita 

blommor. Bilen kommer fram och stannar bredvid trädet. Vi får se hur trummisen och killen med 

afrofrisyren gräver ett hål i marken. Gitarrtjejen plockar en av de vita blommorna och tittar på den 

sittandes på knä. 

Gitarrkillen öppnar bagageluckan på bilen och i bagaget ligger en övertäckt kropp. Vi får sen en bild 

av några fåglar som flyger bort från oss mot solen. Sedan visar bilden hur gitarrkillen med den 

övertäckta personen i famnen går fram till trummisen och killen med afrofrisyren som nu står i hålet 

de grävt. Han lämnar över kroppen till dem och de lägger ner den i hålet. Gitarrtjejen står hela tiden 

bredvid med blomman i handen och i förgrunden vajar ett flertal blommor i vinden. Gitarrtjejen 

kastar blomman i gropen på den övertäckta kroppen och trummisen och killen med afrofrisyren 

börjar fylla igen gropen med den jord de grävt upp. Gitarrkillen föser ner jord med händerna. 

Perspektivet visar gitarrtjejen sedd från graven och samtidigt som jord fyller igen bilden vänder hon 

bort sitt huvud. 

Det är natt ute och stjärnorna lyser på himlen. De fyra bandmedlemmarna står på knä i en halvcirkel 

runt graven under trädet och håller varandra i händerna. Det glittrar runt deras huvuden. Då stiger 

det upp små gula lysande prickar från graven och vita blommor växer upp snabbt på den. De gula 

prickarna fortsätter att stiga och bildar en spiral upp mot himlen. I spiralen glider en vit gestalt, 

raklång med armarna i kors på bröstet, upp mot himlen.
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En bit ovanför marken stannar gestalten och sträcker ut sina armar längs sidorna på kroppen. De 

fyra medlemmarna ställer sig upp och tittar med öppna munnar. Då ser vi gestalten uppifrån hur den 

lutar huvudet och tittar uppåt. Sedan tittar den neråt och sträcker sin hand mot de fyra 

bandmedlemmarna. Vi får se bandmedlemmarna där killen med afrofrisyren nickar lätt, där 

trummisen håller upp sin hand med utsträckta fingrar och ett leende på läpparna och gitarrkillen 

som tar sin högra arm och placerar den på sitt vänstra bröst med knuten näve. Gestalten ändrar färg 

till rosa och åker med hög fart upp mot himlen och bildar en rosa stjärna på himlavalvet. 

Gitarrtjejen sätter sig på knä vid graven och plockar upp en av de nyligen framväxta blommorna. 

Hon håller den i händerna och fäller en glittrande tår som fångas upp av blommans blad. En gul 

lysande prick som sitter i mitten av blomman flyger då upp mot skyn och försvinner.

Vi får se vanen åka iväg ifrån trädet. Trummisen och killen med afrofrisyren sover i baksätet. 

Gitarrtjejen tittar ut genom fönstret och tittar på himlen när bilen kör över en väg som går igenom 

en sjö som speglar stjärnhimlen. Bilen åker förbi en vägskylt men tvärnitar och lägger i backen. De 

backar tillbaka och vi får se att det står, “RIDELL 60km, DARKWOOD 120km” på skylten 

ackompanjerat av en tudelad pil som pekar rakt fram och till höger. Bandmedlemmarna i bilen gör 

grimaser och gitarrtjejen tar fram kortet som det står “DarkwoodManor, 05/05, 05:55” på. Texten 

syns inte först utan kommer fram efter ett tag. Texten blir röd på kortet och då börjar prisman lysa 

rosa. Den visar snart en bild av tre trianglar där texten “Darkwood Manor” står bredvid. De fyra 

bandmedlemmarnas ansikten lyses upp av det rosa ljuset. Gitarrtjejen och Gitarrkillen tittar på 

kortet igen och sedan på varandra. Bilen åker iväg och vi får se vägskylten igen. Sedan ser vi bilen 

som sladdar in på en lång rak väg kantad av skog. Sedan ser vi att i det i slutet på denna väg ligger 

ett stort berg med tre toppar. Ovanför berget lyser den rosa stjärnan.

00:39:01 – 00:45:47 Veridis Quo

Vi får se hur gitarrtjejen håller prisman med bilden i handen och sedan hur bilens lyktor lyser upp 

en träskylt där det står “DarkWood Manor”. Det snöar och vi får se en översikt av en skog där 

lyktorna från bilen blinkar till. Efter detta visas ett antal trädstammar som är förvrängda så att de 

avbildar elaka ansikten. Bilen åker genom den snöiga skogen och kommer fram till ett slott som 

ligger på en hög platå liknande en pedistal. Bilen stannar framför slottet och samtidigt som det 

fortsätter att snöa blixtrar det även till innan vi får se en bild av slottet igen. De fyra 

bandmedlemmarna står framför bilen. Trummisen drar händerna mot sina överarmar och gitarrtjejen 
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går fram lite med prismat i handen. Alla förutom trummisen nickar mot varandra och rusar sedan 

upp för backen till slottet. Trummisen halkar och håller på att falla men får hjälp av killen med 

afrofrisyren som springer tillbaks och greppar trummisens hand. I nästa bild får vi se hur de fyra 

bandmedlemmarna står och trycker mot porten till slottet som inte går upp. Gitarrtjejens prisma 

börjar då lysa och visar nio symboler som förändras hela tiden. Det uppstår ett rosa fält runt porten 

och över detta syns samma symboler som förändras. Vi får se inifrån slottet hur porten lyses upp 

och sedan försvinner vilket medför att trummisen som stått och skjutit på ramlar in i en sal med en 

kristallkrona i taket. De fyra springer in och ser sig omkring. En stor bild av managern i basker och 

och snirklad mustasch är skulpterad på väggen. Trummisen hittar en dörr som leder in i en lång 

valvad gång där det lyser svagt i rosa. De springer igenom gången som är kantad av konstverk. De 

springer sedan upp för en spiraltrappa som leder dem upp i ett av tornen på slottet. Väl där uppe ser 

vi att det är två torn med en gång emellan. De springer över gången och ner för trappan i det andra 

tornet.

När de är nere kommer de till en trädörr som står på glänt. De springer in och ser ett möblerat rum 

med stor öppen spis och en lampa på ett bord. Trummisen drar i snöret för att tända lampan men 

istället skjuts en del av väggen undan och avslöjar ett rum kantat av hyllor fulla med böcker. I 

mitten av rummet står ett bord med ett bokställ. I bokstället ligger det en bok. Vi får se en jordglob 

på en bänk och sedan ett gammalt navigeringsverktyg på en annan bänk. Gitarrtjejen går fram och 

öppnar boken vars gröna slitna omslag pryds av texten ”VERIDIS QUO”. Samtidigt får vi se hur 

två huvbeklädda gestalter vänder sig mot kameran. Det enda vi ser av ansiktet är två lysande röda 

ögon, resten av ansiktet är svart.

Alla fyra bandmedlemmar står och tittar i boken och det första de ser är en bild av managern med 

överskriften ”Earl de Darkwood”. Sedan följer en serie av bilder som visar den gamla versionen av 

managern med ett barn vid sin sida och hur de står i en smedja eller ett laboratorium. Efter de 

bilderna får man se en tecknad komet som slår ner i ett stort berg. På marken ser man sedan hur den 

gamla managern håller en flicka i handen som har två ringar på sig. En gul och en blå. Det lilla 

barnet står bredvid med den gamla managerns basker i handen. En snabb bild visar den riktige 

managerns öga som öppnas. De bläddrar vidare i boken och ser en man vid ett teleskop på sidan 

333. Vi får se en teckning som visar två stjärnsystem som ligger mitt emot varandra och mellan 

dessa går en stråle av ljus mellan två romber, en i vart solsystem. Sedan visas en bild på det silvriga 
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skeppet från början av filmen och hur det färdas genom rymden.

Vi får se inuti kapseln där en grön figur med ett tecken i pannan stoppas i en likadan maskin som 

bandmedlemmarna förvandlades i. Resultatet blir ett litet barn som spelar piano framför en publik 

som klappar i händerna. Publiken har på sig kostymer och stora klänningar. Männen har alla vitt hår 

uppsatt i lockar eller helt utsläppt. Kvinnorna har uppsatt hår och en del har solfjädrar i händerna. 

Bakom det lilla barnet som spelar står en man som liknar managern och bockar, även han med vitt 

hår som är uppsatt i lockar. 

Nästa bild visar hur ett stort antal knäböjda gestalter med huvor så att man inte ser ansiktena sitter 

på knä och gungar fram och tillbaka med överkroppen i sidled. Längst fram står en gestalt med kåpa 

och i mitten står barnet som går framåt. Nästa bild visar hur barnet går rakt utför en kant och ramlar 

ner, i bakgrunden står den mörka gestalten med kåpan kvar. Vi får se gestalten bakom och en 

maskin står i mitten omgiven av lodräta väggar med runda hål i vilka det glimmar gult. Den mörka 

gestalten vänder sig om och avslöjar en person som ser ut som managern. Gestalten vänder sig om 

mot de knäsittande gestalterna och höjer händerna i luften och gestalterna gör samma sak.

Sedan följer bilder på personer som görs om i maskiner. Bland annat görs en om till en mörkhyad 

man med gitarr och afrofrisyr, en annan görs om till en mörkhyad kvinna med vitt pärlhalsband. En 

görs om till en vit kvinna med hippiekläder och den sista görs om till en vit man med långt lockigt 

hår och stor svart hatt. Vi får se bilder på de fyra personerna som sitter utslagna vid sina instrument 

samtidigt som managern står bakom med en inramad guldskiva i handen och ett leende på läpparna.

Tillbaka vid bandmedlemmarna ser vi att de vänder blad och kommer till sidan 555. Där ser vi en 

bild på en gestalt som står i mitten omgiven av mörka gestalter med huva. Gestalten håller något 

runt i handen samtidigt som en ljuskon omgärdar den. Bilden skiftar till att visa managern som 

håller i en guldskiva sträckt över sitt huvud. Bakgrunden går från lila till stjärnhimmel och samtidigt 

visas nummer 5555 snabbt på skivan och försvinner sen. När numret försvunnit släpper managern 

skivan och den förvandlas till en jordglob som svävar. Med händerna på lite avstånd från jordgloben 

för managern ner den framför sig och skrattar samtidigt som han rör händerna runt den. Då lyser ett 

gult ljus upp i bakgrunden och den rörliga bilden förvandlas till en bild av managern i boken där 

han står lutad över den svävande jordgloben framför honom.
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Vi får se ett par silvriga pistolliknande föremål som kommer fram i mörkret. Bandmedlemmarna 

vänder sig och och två pistoler är riktade mot dem. Två röda strålar från pistolerna riktas mot 

bandmedlemmarna. Nästa bild avslöjar de två livvakterna som med kåpor på sig håller i vapnena. 

Bilden växlar och vi får se hur bandmedlemmarna går framför livvakterna som fortfarande riktar 

pistolerna mot dem. En av vakterna bär på boken. De kommer fram till salen de såg i boken förut 

med massa gestalter som sitter på knä och där en större gestalt i lila kåpa står med händerna 

uppsträckta framför en maskin i mitten. Den stora gestalten välter huvudet bakåt och kåpan faller 

av, managerns huvud uppenbarar sig. Han står framför en gul klump i ett avlångt ljusfält som 

sträcker sig upp genom taket. Väggarna som förut var täckta med runda hål av gult skimmer är nu 

täckta med guldskivor. Gestalterna i bakgrunden gungar från sida till sida samtidigt som managern 

knyter sina händer framför sig. Den gula klumpen åker upp på en pelare som reser sig genom 

marken. Pelaren är rund och täck av runda hål med guldskivor i. Pelaren stannar till och avslöjar ett 

kroppsformat hål stort som en person i vilken det flyter en gulröd substans. Managern vänder sig 

om med ett leende och gitarrtjejen förs fram av en av livvakterna. Massan av gestalter skingrar sig 

så att det bildar en väg fram till managern. De andra tre bandmedlemmarna står i ett hörn med en 

livvakt som riktar sitt vapen mot dem.

Gitarrtjejen kommer fram till managern som greppar hennes käke och tittar på henne. Hon öppnar 

sina stängda ögon och då lyfter managern upp henne i sitt grepp och håller henne över den avgrund 

som omger den stora pelaren. Managern tittar på henne och sedan på hålet i pelaren som är formad 

som en kropp. Han lyfter henne fram till hålet och stoppar in gitarrtjejen där. Gitarrtjejen börjar 

skrika och sitter fast i hålet som börjar lysa starkare. Managern tar upp boken som en av livvakterna 

tog med sig och börjar läsa ur den. Ju mer han läser desto mindre blir hans pupiller och bokens sidor 

börjar lysa gult. Han sträcker händerna mot taket och ner faller en guldskiva som han fångar. På 

guldskivan glimmar numret 5555 till.

Gitarrtjejen försöker komma loss men sitter fast i sitt hål och managern håller i skivan och skrattar. 

Livvakten som siktar sitt vapen mot de tre övriga bandmedlemmarna tittar bort och då slår 

gitarrkillen till vapnet så att det flyger iväg. Livvakten slår till gitarrkillen så att han flyger bakåt 

och då hoppar trummisen som håller prismat i handen och killen med afrofrisyren på livvakten. 

Gitarrkillen hoppar fram och tar upp det tappade vapnet samtidigt som livvakten slår bort de två 
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attackerande bandmedlemmarna. Den andra livvakten springer mot händelsernas centrum. 

Gitarrkillen skjuter då ett skott som träffar den nyss påhoppade livvakten i ansiktet och trummisen 

faller ner med prismat i handen. När den andra livvakten kommer fram skjuter han mot trummisen 

som håller upp prismat. Skottet träffar prismat som suger upp det och skickar iväg en ljusstråle som 

träffar den framstörtande livvakten. Båda vakterna faller ner till marken och rök stiger ifrån deras 

skottskador.

Managern som håller guldskivan i luften tittar bak och får se hur de tre bandmedlemmarna kämpar 

för att komma fram emellan alla de mörka gestalterna. Killen med gitarren lyckas och kastar sig 

fram mot managern och fäller honom. Skivan faller ur handen på managern och ramlar ner i 

avgrunden som omgärdar pelaren. Managern sträcker sig efter den och ramlar ner. Gitarrkillen får 

tag i managerns kåpa men den glider ur händerna på honom så både managern och skivan störtar 

tillsammans ner i avgrunden. När de fallit ner till botten av avgrunden lyses den upp av en röd och 

gul massa. Hela omgivningen börjar skaka och de mörka gestalterna vars ögon lyser kastar sig ner i 

avgrunden. Gitarrkillen drar ut gitarrtjejen ur det glödande hålet. De fyra springer sedan ut ur 

slottet, killen med afrofrisyren tar med sig boken innan de går.

00:45:47 – 00:49:06 Short Circuit

Samtidigt om de springer ut sprutar en massa från avgrunden upp ur marken. Vi får se en vit 

blomma fastna i det upprusande röda skenet. Sedan ser vi hur bilen åker med väldig fart från de tre 

bergstopparna. Emellan dem stiger en röd stråle upp i luften och försvinner. Bilen åker på vägen 

mot staden. Killen med afrofrisyren sitter i bilen och bläddrar i boken. På sidan 483 ser han en bild 

med överskriften ”Memory Disk”. Han river ur sidan och stoppar den i sin kavajficka.

Vi får se en bild på en byggnad som det står ”R Company” på. I ett fönster ser vi skivbolagschefen 

som står och tittar ut över staden. Bakom honom brusar en TV som visar bandet när de uppträder. 

Skivbolagschefen tittar på skärmen och skakar sedan på huvudet. Vi får se utsidan på byggnaden 

igen och hur bilen saktar in framför entrén men fortsätter förbi den.  I entrén sitter en uniformerad 

vakt och tittar på en fotbollsmatch på en TV. Lagen som möts är Frankrike och Japan med 

ställningen 1-1.

Bilen kör runt ett hörn och kommer in på en gata som inte är upplyst. Bilen stannar och killen med 
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afrofrisyren går ur. Trummisen och gitarrmannen gör tummen upp i bilen och killen med 

afrofrisyren besvarar också han med tummen upp. Sedan hoppar han upp på taket på bilen för att 

senare ta sig vidare över ett staket . Uppifrån ett fönster ser vi hur killen med afrofrisyren tar sig 

över samtidigt som en vakt med ficklampa går förbi fönstret  men han ser inte killen med 

afrofrisyren. Killen med afrofrisyren har kommit in och smyger sig fram så att han ser vakten som 

sitter vid entrén. Han vänder sig om och ser en person som står och städar. Han smyger sig upp 

bakom personen och håller för munnen på personen samtidigt som han drar den åt sidan. Precis 

efter öppnar sig ett par hissdörrar i bakgrunden och en vakt går ut. Vakten vinkar åt personen som 

städar och personen svarar med att vinka tillbaka. I nästa bild ser vi att han som städar är killen med 

afrofrisyren som snott städarens kläder. Han springer fram till hissen, trycker på knappen och går in. 

Utanför hissen ser vi hur städaren ligger bakbunden med munkavle på golvet.

Vi får se skärmen där det fortfarande spelas fotboll och sedan hur vakten vid hissen kommer fram 

till vakten som sitter vid entrén. Vakten vid entrén sträcker händerna över huvudet men lägger dem 

snabbt på huvudet. Killen med afrofrisyren springer förbi ett par dörrar och tittar in genom 

gluggarna på desamma. Han kommer till slut in i ett rum fyllt av skåp. Han går fram och öppnar en 

skåpsdörr där det står ”The Crescendolls ”. Inuti hittar han en låda som är silvrig. På locket står det 

på ett rött klistermärke ”R company” och på framsidan av lådan står det på ett rött klistermärke 

”The Crescendolls”, ”ONE MORE TIME (MASTER)”. Han tar ut lådan ur skåpet och öppnar den. I 

den ligger en magnetbandsrulle. Killen med afrofrisyren tar ur den och kastar den åt sidan och 

börjar undersöka lådan. Han tar bort den övre delen som magnetbandet legat i och hittar fyra små 

etuin. Han öppnar ett av dessa och i den ligger en Memory Disk.

Vi får se skärmen igen där några fotbollsspelare firar och siffrorna 1-1 ändras till 2-1 mellan 

Frankrike och Japan. En spelare står med ryggen mot kameran och har siffran 6 på ryggen. Vi får se 

vakterna som tittar på skärmen och den ena lägger handen på axeln på den andra. Då tittar de på en 

annan skärm som visar hur killen med afrofrisyren går ut ur en dörr. Bakom dem ramlar den 

bakbundne städaren fram och de båda vakterna vänder sig om och får se honom.

Killen med afrofrisyren stoppar några etuier i fickan.. Vi får se en TV som visar hur bandet spelar 

och en telefon i förgrunden som en hand plockar upp. Killen med afrofrisyren kommer sedan ut ur 

en hiss och går fram till ett hörn. Bakom hörnet kommer en av vakterna med sin ficklampa så killen 

med afrofrisyren springer åt andra hållet men där stöter han ihop med den andra vakten. Vakterna 
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kommer fram från båda håll och killen med afrofrisyren sträcker handen innanför jackan. Vakterna 

tar då upp en elpistol och skjuter killen med afrofrisyren så att han ramlar ihop. Vi ser att han håller 

en lapp i den hand han stuckit innanför jackan. När han har ramlat ihop öppnas hissen och 

skivbolagschefen kommer ut och får se killen med afrofrisyren på golvet. Skivbolagschefen 

springer fram och sätter sig på knä bredvid killen med afrofrisyren som skakar en aning samtidigt 

som hans skinn blir blått. Skivbolagschefen tar lappen ur handen på killen med afrofrisyren och 

vecklar ut den. På lappen ser han bilden med memorydisken och bredvid killen med afrofrisyren 

ligger etuierna där ett är öppet som visar att innehållet är en memorydisk.

Bilden visar tre polisbilar med blinkande sirener och hur de kommer upp bakom den parkerade 

vanen där de stannar. I vanen sitter de tre bandmedlemmarna som tittar på varandra. Sedan får vi se 

den röda stjärnan i himlen följt av en bild på det raserade slottet och sedan ett hål ibland ruinerna. 

Ur hålet kommer det upp rödlysande tentakler som förvandlas till en rödsvart massa som slingrar 

sig upp mot himlen där den försvinner. Bilden växlar tillbaka till en översiktsbild på hur fem 

polisbilar omringat vanen med bandmedlemmarna. Denna bild tonas ut i en bild på killen med 

afrofrisyren som ligger på golvet framför hissarna med två vakter, skivbolagschefen och städaren 

runt sig.

00:49:06-00:53:03 Face to Face

Vi får se toppen på en lyftkran mot rosa-lila bakgrund som lyfter upp gitarrskeppet. Skeppet är täckt 

med lera som droppar ner när gitarrskeppet flyttas. Det klipper till en bild där vi ser en sjukhussäng 

ovanifrån som skjuts fram av två sjukvårdare klädda i vitt. På sängen ligger killen med afrofrisyren 

som nu är blå i huden och bredvid sängen springer gitarrkillen och trummisen. Det står ett antal 

poliser runt i bilden och sängen rullar över ett motiv av ”R-company”-loggan som är på golvet. I 

bildens vänstra övre hörn står det ”WWNN” i form av en logo genomskuren av en blixt. I nedre 

högra hörnet står det med röd stor text ”Recorded earlier”. Båren med killen som har afrofrisyren 

lastas in i en ambulans som kör iväg med ett stort antal polisbilar i bakgrunden. Efter detta ser vi 

hur skivbolagschefen står i ett vimmel av poliser. Han tittar bort mot de resterande 

bandmedlemmarna som står och tittar på ambulansen som kör iväg. Framför dem spänns ett gult 

avspärrningsband upp av en polis. Skivbolagschefen håller i en lapp som visar en memory-disk.

En bild på månen zomas ut så att vi ser ytan på jorden. Över denna kommer det upp en text som 
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lyder ”SPECIAL EDITION NEWS BULLETIN !!”. En bild visar hur en hand som knäpper tummen 

och långfingret som sedan går över i en bild av en gubbe i vit kostym. Gubben står vid ruiner där 

jorden i miniatyr ligger på toppen av en låg, rund trappa. En text kommer upp över skärmen där det 

står ”OPERATION GOODBYE CRESCENDOLLS”. Gubben börjar prata och det kommer upp 

bilder bredvid honom när han sträcker upp ena handen. Bilderna visar bandet (Crescendolls), 

skivbolagschefen, pappret med memorydisken och en memorydisk. Vi får sedan se hur fem stycken 

personer klädda i vita rockar går mot kameran i en lång korridor mot kameran. Korridoren är vit 

och helt steril. Kameran visar ansiktena på de fem personerna och deras ögon går inte att se för att 

ögonhålorna är helt svarta. De fem personerna kommer sedan in i ett kalt celliknande rum där de tre 

bandmedlemmarna, trummisen, killen med gitarren och gitarrtjejen står. Nästa bild visar hur poliser 

undersöker biblioteket hos managern. Allt är trasigt och vi får sedan se en bild på grottan där allt 

skimrar av blått ljus. En polis går med en låda från platsen. Sedan ser vi en bild från insidan av en 

van där fyra stycken etuier ligger på toppen av några lådor. Ett av etuierna faller ner en aning från 

den översta lådan och i bakgrunden står det poliser som tittar upp mot platsen där managerns slott 

tidigare låg.

Vi kommer tillbaka till gubben med den vita kostymen och en bild i bakgrunden visar en bok som 

bläddras upp och visar att en sida fattas. Sidan som fattas är bilden på memorydisken. Denna sida 

kommer inflygandes från höger i bilden och passar in perfekt där sidan fattades. Sedan panoreras 

bilden aningen åt vänster och visar den vänstra sidan i boken. Där står det längst upp i vänstra 

hörnet ”REWRITE” och på sidan syns bilder på förvandlingen av utomjordingar som managern 

sysslat med. Numret på sidan är 482 och gubben i förgrunden står i framkanten av bilden. Gubben 

lutar sig fram mot bilden och vi får se hur olika utomjordingar blir förvandlade. Sedan ser vi en bild 

på killen med afrofrisyren som är blå i hyn och ligger nedbäddad i en säng. Bilden kantas av 

tidigare nämnda texter i övre vänstra och nedre högra hörnet. Bilden växlar till en liten pojke som 

sitter framför en tv med en chipspåse och ett chips i handen. Han har munnen öppen och sitter 

förstenad när han till slut tappar chipset han höll i handen.

En bild visar hur gitarrskeppet fraktas på en långtradare omgiven av polisbilar. En film av detta 

visas på ett stort hus i staden och i förgrunden står det människor och tittar på skärmen. Vi får se en 

reporter i trenchcoat som står framför ett sjukhus och pratar i en mikrofon. Inne i sjukhuset får vi se 

hur killen med afrofrisyren ligger nedbäddad i en sjukhussäng i en tom sjukhussal. Vid sidan om 

69



Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

honom står det apparater som det går sladdar ur. På apparaterna finns EKGskärmar som visar 

hjärtslagen. Kameran filmar från sidan av sängen och panorerar sedan neråt för att till slut komma 

ner i underjorden där gitarrmannen står i en hiss. Hissen öppnas och avslöjar ett stort rum där det 

går runt en mängd personer med vita rockar. Rummet är kantat av paneler som det lyser på och i 

mitten står en cylinderformad sektion som sträcker sig utanför bilden. I mitten av denna är en liten 

inbuktning där tre kapslar sänks ner. Vi får se hur några memorydisks stoppas in i en av panelerna. 

Innehållet från diskarna spelas upp på en skärm och visar hur medlemmarna i bandet befinner sig i 

kapslarna och förvandlades men nu spelas det baklänges. De tre bandmedlemmarna står i salen och 

får se skärmar där deras riktiga minnen spelas upp från när de var små. 

Bilden visar ett helt annat stort cirkelformat rum där mitten fungerar som en scen där golvet visar 

bilder. Runt om denna scen sitter personer i kostymer och i mitten på scengolvet står en person med 

vit rock och pratar. Under honom på golvet visas bilder av två parallella solsystem med två romber i 

vardera ett av solsystemen med en gul linje emellan. Efter detta visas en bild på jorden och hur en 

bana ritats upp runt densamma som gör två varv innan vi i förstapersonsvy ser månen och hur vi 

åker förbi denna. Framför oss visas en väg som är uppbyggd av vita tvärställda rektanglar. Dessa 

bildar en lång bana som slutar i en vit kvadrat. Alla runt professorn i rummet applåderar och vi får 

se en rund kartbild av jorden som omges av två avbildade satelliter samt bokstäverna ”I.A.S.O.”.

Vi får se hur killen med afrofrisyren öppnar ögonen liggandes nedbäddad i en säng. Bilden är först 

suddig men avslöjar till slut bilden av skivbolagschefen som står bredvid sängen. Killen med 

afrofrisyren sätter sig upp och vi får se hur de tre övriga bandmedlemmarna står i sjukhussalen med 

sina ursprungliga kläder och blå hud. Trummisen sträcker ut armarna och killen med afrofrisyren 

tittar på sin arm och upptäcker att den också är blå. Bilden växlar till ryggen av en reporter som står 

framför en kameraman och pratar. Runt om honom finns hus och väldigt mycket människor. Vi får 

se hur bandet går ut på balkongen till sjukhuset sedan visas den stora folkmassan där ett par barn 

målat sig blåa i ansiktet och flera har skrivit saker på skyltar som de håller upp. Texterna på 

skyltarna lyder ”ARPEGIUS” och ”THE CRESCENDO DOLLS”. Trummisen blir förstummad och 

står och gapar med munnen. Nedanför balkongen breder ett stort folkhav ut sig där det myllrar av 

fotoblixtar.

Nästa bild visar hur bandmedlemmarna skakar hand med en person. På sig har de rymddräkter och 
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när de skakat hand får de varsin liten blank ask. Gitarrkillen öppnar sin ask och innehållet visar sig 

vara deras pannbandssmycken. Han tittar på skivbolagschefen och ler innan de skakar hand. Runt 

omkring dem står fotografer och tar kort. Vi får se hur en skåpbil åker bort mot en 

uppskjutningsramp.  Vägen är kantad av personer i vita kläder som står lite sporadiskt här och var. 

Nästa bild visar uppskjutningsrampen i närbild. Den är rödfärgad och böjd snett uppåt. En motor 

börjar brinna och skjuter till slut iväg en raket längs den långa rampen. Vi får se hur staden svischar 

förbi och till slut kan vi se raketen bakom alla husen. Bilden växlar igen och visar två flygplan som 

flyger över ett landskap som liknar Grand Canyon och båda planen har stora runda skivor ovanför 

flygplanskroppen. I nästa bild lämnar raketen rampen och flyger upp mot den blåa himlen. Raketen 

släpper två motorer på vägen och vi får se hur folk jublar och kastar upp papper i ett kontrollrum 

som visar raketen på en stor skärm. Efter detta kommer en snabb bild på en liten pojke som rider 

längs en grässlätt med raketen i bakgrunden. Sedan visar bilden hur raketen åker ut i rymden med 

jorden i bakgrunden.

Vi får se hur personer på olika platser tittar på TV både inomhus och utomhus. Till sist får vi se 

några hus som på sidorna pryds av texten ”GOODBYE CRESCENDODOLLS”. Den stora vita 

raketen visas när en lucka under den faller bort och släpper ut gitarrskeppet som flyger ut i rymden. 

I gitarrskeppet sitter bandet och gitarrkillen gör tummen upp och tittar åt sidan mot resten av 

gruppen. Killen med afrofrisyren och trummisen gör även de tummen upp men inte tjejen i bandet. 

Hon tittar fram mot förarstolen i gitarrskeppet och ser en vålnad av killen med gitarrskeppet som 

gör tummen upp. Vålnaden försvinner lika fort som den kom upp. Bilden visar sedan hur skeppet 

åker från jorden och förbi månen.

00:53:03 Too Long

Vi får se gitarrskeppet som åker genom rymden och sedan en bild på hur ett antal människor står i 

ett kontrollrum och betraktar en bild på en vägg som visar skeppet med utritade banor kring två 

himlakroppar samt en röd romb vid en av banorna. Skeppet och romben blinkar och vi får se hur en 

av personerna lägger sin hand på en kvinna som tittar mot honom. Han nickar åte henne ett par 

gånger. Sedan får vi se ännu en bild från kontrollrummet där en man med hörlurar står och betraktar 

en videoupptagning av gitarrskeppet som visar hur det åker i rymden.

I skeppet får vi se en kontrollpanel som visar en himlakropp och ett sikte som siktar in sig på 
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romben. Sedan ser vi de fyra bandmedlemmarnas om tittar framåt. Gitarrskeppet åker runt månen 

och vi får se kontrollpanelen igen och hur en pil åker in i romben som är omgiven av en gul cirkel. 

Inifrån cockpiten ser vi hur månen är till höger i bild och rakt fram roterar romben som nu skiftat i 

ett molnmönster av vitt och svart. De fyra bandmedlemmarna håller fast i sina säkerhetsanordningar 

och gitarrskeppet åker in i romben och försvinner i en liten blixt men vi får se hur en svartlila mask 

följer efter dem in i romben.  Romben försvinner och vi får se hur bandmedlemmarna krampaktigt 

håller sig fast när skeppet skakar och hela omgivningen är täckt i ett starkt ljust sken. Omgivningen 

förändras och blir istället färgad i regnbågens färger och vi får se hur gitarrskeppet kryssar fram i en 

cirkelformad gång samtidigt  som det undviker små blixtklot det passerar i gången. 

Inne i gitarrskeppet tittar gitarrkillen på kontrollpanelen och ser hur en gul fyrkant visas bakom 

gitarrskeppet. Han och killen med afrofrisyren tittar bakåt och får syn på den svartlila masken som 

ringlar sig mot skeppet. Masken stannar ovanför skeppet och utvecklar sig till en stor svart klump 

som försöker omge hela skeppet. Inifrån cockpit ser vi hur ett ansikte som liknar den onde 

managern träder fram från den svarta klumpen och öppnar sin mun för att sluka skeppet. Klumpen 

sväljer skeppet och bildar en stor svart boll runt detsamma. De fyra bandmedlemmarna skriker 

samtidigt som huvudet som liknar den onda managern svischar förbi utanför fönstret på cockpiten. 

Då får vi se hur en rosa boll kommer ifatt den svarta bollen bakifrån. Den kraschar in i den svarta 

bollen och allt lyses upp i rosa. Gitarrtjejen som slutit ögonen öppnar dem och ser hur killen med 

gitarrskeppet föser bort den svarta klumpen med den onde managern. Hon sträcker ut handen mot 

honom men han försvinner iväg långt framför dem och exploderar i ett skimmer av svarta och vita 

ränder som går längs den runda gången samt små svarta sprakande bollar som svischar förbi 

skeppet.

Gitarrskeppet kommer ut ur romben på andra sidan som försvinner.  De fyra bandmedlemmarna är 

helt utslagna Men vaknar sakta upp och får se en rosa stjärna som glimmar i fjärran innan den 

försvinner. Gitarrskeppet fortsätter sin bana och bandmedlemmarna går in i ett litet rum som finns i 

skeppet. Gitarrtjejen tänker tillbaka på tiden hon spenderade med killen med gitarrskeppet samtidigt 

som de andra bandmedlemmarna sjunker ner i rummet. Hon ställer sig och tittar ut genom ett 

fönster och vi får se hur hon tänker tillbaka på allt som hänt, från det att de svarta figurerna kom 

och förde bort dem till allt som hände på jorden. Gitarrskeppet åker genom rymden och vi får se hur 

killen med afrofrisyren börjar röra på munnen. Trummisen börjar nicka med i takt och vi får se en 
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hand som greppar en gitarr. 

Vi får se en bild ifrån en skärm som visar en röd triangel som blinkar och sedan hur en av 

personerna i kontrollrummet från början av filmen skriker med knutna nävar till en person som 

sitter framför i en stol. Alla rusar dit och sedan fram till en stor skärm på väggen som till slut får 

upp en bild av gitarrskeppet. I gitarrskeppet sitter gitarrkillen och spelar lite medan de andra klappar 

takten och gitarrtjejen går och hämtar sitt instrument. Killen med afrofrisyren börjar spela på sin 

keyboard och trummisen trummar med händerna på sina knän. 

Gitarrskeppet fortsätter framåt och vi får se hur en parabol på ett hustak börjar snurra. Trummisen 

går fram till en panel i skeppet och trycker på en knapp. Han får upp en bild av personerna i 

kontrollrummet och både de i kontrollrummet och de i gitarrskeppet börjar hurra när de får syn på 

varandra. Bilden växlar till cockpiten i gitarrskeppet som är helt tom. Då kommer de fyra 

bandmedlemmarna in sittandes i stolar som bär fram dem till rätt positioner i cockpit. Knappar och 

paneler i cockpit börjar lysa och en spak samt ett handtag fälls upp framför gitarrkillen. I 

kontrollrummet ser vi hur tre personer arbetar febrilt samtidigt som den stora skärmen i bakgrunden 

visar att gitarrskeppet är på väg in mot planeten. Vi får se de fyra bandmedlemmarna som hurrar när 

de får syn på sin planet igen och sedan ser vi hur skeppet åker in mot planeten. 

Skeppet flyger över planetens yta som är täckt med en blandning av gröna och rosa träd. Sedan får 

vi se hur en mängd personer med blå hud som står under stora rosa svampar vänder sina blickar mot 

skeppet och börjar hurra. Skeppet flyger in mot staden och vi ser hur personer på svävande öppna 

farkoster som liknar vattenskotrar följer skeppet mot staden. Skeppet stannar över den stora arenan 

där det är en öppning i taket. En gul stråle skiner ner i arenan från gitarrskeppet och vi får se hur de 

fyra bandmedlemmarna glider ner omgivna av ett gult skimmer. När de landar på scenen får vi se 

gitarrkillen, trummisen, killen med afrofrisyren och gitarrtjejen och hur de spelar var och en för sig 

innan vi får se hur publiken hurrar och hänger med i musiken. 

Bilden växlar till en rymdstation med solpaneler som ligger i omloppsbana kring jorden. På 

rymdstationen står en människa i rymddräkt och håller upp en liten skärm som visar hur bandet 

spelar. Sedan får vi se olika platser på jorden där bandet visas på TVapparater omgivna av 

människor som dansar. Platser som Kairo, Paris och alperna visas upp där alla dansar till musiken. 
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Till sist får vi se skivbolagschefen som sitter på sitt kontor och diggar musiken från en liten skärm 

på skrivbordet.

Sedan kommer vi tillbaka till bandmedlemmarnas planet där de befinner sig på ett stort torg med en 

övertäckt staty. De går fram mot den övertäckta statyn samtidigt som en stor folksamling står i 

förgrunden och applåderar. De vänder sig mot publiken en gång innan gitarrtjejen trycker på en 

knapp med avbilden av gitarrskeppet och skynket för statyn faller av. Kvar står en staty av killen 

med gitarrskeppet och de fyra bandmedlemmarna vänder sig mot den och lägger sina knutna 

högerhänder mot bröstet. Vi får se en bild på tre personer som har långa blåa kappor på sig där två 

stycken klappar i händerna och den tredje lägger handen på bröstet likt bandmedlemmarna. Vi får 

sedan se de tre personerna från kontrollrummet som alla lägger högerhanden mot bröstet. Sedan 

zoomar bilden in på statyns ansikte och i bakgrunden kan vi se hur en rosa stjärna glimmar till på 

himlen. Vi får se gitarrtjejen som kisar med ögonen och sedan zoomar bilden ut ifrån planeten ut i 

universum tills allt blir svart. Ur det svarta kommer vi ut ifrån en grammofonskiva det står ”DAFT 

PUNK” på och som spelas i en grammofonspelare. Sedan ser vi ett pojkrum fyllt av leksaker med 

ett flygplan och gitarrskeppet uppsatt i taket. På golvet i en sackosäck ligger en pojke som är klädd i 

liknande kläder som bandet och sover. Han är omgiven av små miniatyrdockor av bandet och på 

benet ligger ett litet gitarrskepp. Där står också två små robotdockor på golvet. Bilden visar sedan 

en hylla där de mörka figurerna finns i leksaksform samt bandet som står uppställda på en liten 

miniscen. Bakom dessa småfigurer sitter större avbilder av bandet i form av mjuka dockor. Sedan 

får vi se de två robotdockorna som sitter bredvid omslaget till skivan där det står ”DAFT PUNK 

ALIVE 1997” På golvet ligger även ett dvdomslag som det står ”D.A.F.T.” på. 

Vi får se den lilla pojken som sover igen och hur två par händer plockar upp de små dockorna och 

lägger dem i en låda där dockor av den onde managern och livvakterna ligger. Pojken bärs sedan till 

sin säng samtidigt som vi får se att skivan slutar spela. I sin säng ligger sedan pojken med dockorna 

av killen med gitarrskeppet och gitarrtjejen bredvid sig. Han blir sedan omstoppad och får en liten 

puss på kinden av sin mamma så att han rodnar lätt. Pappan tar bort nålen från vinylskivan och 

släcker lyset i rummet. Skivan stannar och eftertexterna börjar rulla.

74



Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

Litteraturlista

Tryckta Källor

Anthony Giddens, (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, 

Polity Press, Cambridge

Baudrillard Jean, (1994), Simulacra and simulation, Univ. Of Michigan Press, cop

Harvey David, (1990),  The Condition of Post Modernity, Blackwell, Oxford

Inglis Ian and Scott Derek, (2006), Performance and Popular Music, History, Place and Time, 

Edited by: Ian Inglis, Derek Scott, Ashgate Publishing Company, UK

Jenkins Henry, (2006), Convergence Culture – Where old and new media collide, New York 

University Press, New York and London

Mirtzoeff Nicholas, (1999), An Introduction to Visual Culture, Routledge, London

Struken Marita & Cartwright Lisa, (2001), Practices of looking – an introduction to visual culture, 

Oxford University press, New York

Internet

Daft Alive, (2010-10-04), http://www.daftalive.com/ 

Daft Punk interview in Japan (Del 1), (2010-10-04), http://www.youtube.com/watch?

v=kZeRqcTO_do 

75

http://www.youtube.com/watch?v=kZeRqcTO_do
http://www.youtube.com/watch?v=kZeRqcTO_do
http://www.daftalive.com/


Gahnström Peter, Nilsson Daniel, KSM, LiU 2011
P8, handledare Godhe Michael & Ramsten Jonas

Daft Punk interview in Japan (Del 2), (2010-10-04), http://se.youtube.com/watch?v=kM4neTsgTZo

DAFT PUNK, Exklusiv: Im Interview, (2010-10-04), 

http://www.intro.de/news/newsfeatures/23041569/daft-punk-exklusiv-im-interview 

Electroma, (2010-10-04), http://www.imdb.com/title/tt0800022/ 

Interstella 5555, (2010-10-04), http://www.imdb.com/title/tt0368667/fullcredits#writers 

Kraftwerk, Music non stop, (2010-10-04), http://kraftwerk.technopop.com.br 

Pitchfork, (2010-10-04), http://www.pitchforkmedia.com/article/feature/46039-interview-daft-punk 

VBS.tv, (2010-10-04), http://www.vbs.tv/daftpunk/Daft%20Scion%20radio%20interview.mp3

Wikipedia – Daft Punk, (2010-10-04), http://sv.wikipedia.org/wiki/Daft_Punk 

76

http://sv.wikipedia.org/wiki/Daft_Punk
http://www.vbs.tv/daftpunk/Daft%20Scion%20radio%20interview.mp3
http://www.pitchforkmedia.com/article/feature/46039-interview-daft-punk
http://kraftwerk.technopop.com.br/
http://www.imdb.com/title/tt0368667/fullcredits#writers
http://www.imdb.com/title/tt0800022/
http://www.intro.de/news/newsfeatures/23041569/daft-punk-exklusiv-im-interview
http://se.youtube.com/watch?v=kM4neTsgTZo

	Inledning
	Bakgrund
	Beatlemania
	David Bowie
	Madonna / MTV / VMA
	Kraftwerk föregångare
	Daft Punk

	Syfte
	Frågeställningar
	Perspektiv
	Postmodernism
	Visuell kultur
	Konvergenskultur / Convergence culture
	Transmedialt historieberättande / Transmedia Storytelling
	Autenticitet och Giddens budord
	Simulacra
	Reflexivitet

	Metod
	Material
	Filmer

	Arbetets disposition 
	Analys steg 1 
	Electroma
	Interstella 5555: The 5tory of the 5ectret 5tar 5ystem

	Analys steg 2
	Sammanfattning & resultat

	Slutdiskussion
	Vidare forskning
	Bilagor
	Bilaga 1: Transkiberade intervjuer, Daft Punk – Om musik och animation.
	Bilaga 2: Transkribering Electroma 
	Bilaga 3: Transkribering Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

	Litteraturlista
	Tryckta Källor
	Internet


